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RESUMO

OLIVEIRA, Gustavo A. G. As Telecomunicações no Brasil - Uma análise das

estratégias das operadoras e das possibilidades de consolidação no setor.

2004. 87f Monografia (Mestrado Profissionalizante em Administração) - Escola de

Administração de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, 2004.

Este trabalho visa fazer uma análise do setor de telecomunicações no Brasil nos

aspectos das estratégias das empresas operadoras e das possibilidades de

consolidação no setor tendo em vista a nova dinâmica competitiva que se instaura.

Nesse jogo estratégico, motivações tangíveis e intangíveis tornam as fusões e

aquisições um instrumento para ganhar agilidade no posicionamento, fazendo com

que operadoras em busca de novos mercados disputem as empresas disponíveis

para compra e elevem o seu nível de rivalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia, Expansão, Competição, Regulamentação,

Aquisições.
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ABSTRACT

OLIVEIRA, Gustavo A. G. As Telecomunicações no Brasil - Uma análise das

estratégias das operadoras e das possibilidades de consolidação no setor.
2004. 87 f. Monografia (Mestrado Profissionalizante em Administração) - Escola de

Administração de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, 2004.

This work is intended to analyze the telecommunications sector in Brazil in the

aspects of the carrier's strategy in the marketplace and the possibilities of

consolidation in view of the new competitive dynamic of the market. In this strategic

game, tangible and intangible motivations are present to make mergers and

acquisitions an instrument of agility for the positioning of the company and providing

the fuel for disputes of carriers in the search for new markets.

KEYWORDS: Strategy, Expansion, Competition, Regulation, and Acquisitions.
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1 Introdução

o mercado de telecomunicações brasileiro está agitado com as mudanças

regulatórias e as perspectivas de consolidação das empresas operadoras. Passados

cinco anos da privatização do setor e após anos de grandes investimentos, as

empresas operadoras dos serviços de telecomunicações tiveram suas margens

reduzidas em função do aumento da competição e da queda na receita média por

assinante (ARPU).

Com isso, os gestores das empresas do setor começam a perceber de forma mais

clara a dinâmica, as necessidades e o potencial do mercado consumidor, e

desenvolvem assim as suas estratégias para o futuro.

As decisões estratégicas envolvem questões regulatórias e movimentos mais

agressivos, com possibilidades de contra ataques, e transpõem a barreira entre a

telefonia fixa e a móvel, criando um jogo complexo, com muitas possibilidades e

riscos.

Assim, na busca pela diversificação das fontes de receitas e dos serviços, prevalece

a questão sobre a capacidade do mercado consumidor, e as empresas operadoras

correm para ocupar um lugar de destaque.

Nesse cenário, as aquisições entram como uma forma de ganhar tempo e obter

vantagens em segmentos de mercado cada vez mais competitivos.

Este trabalho se dedica a analisar as estratégias das operadoras brasileiras em meio

a um processo de consolidação do setor e as suas motivações para utilizarem as

fusões e aquisições como um instrumento para atingir os seus objetivos.

Para isso, o capítulo 2 apresenta conceitos da teoria dos jogos e de estratégia

competitiva que fornecerão a base para a nossa análise.
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o capítulo 3 faz considerações e apresenta as teorias genéricas sobre as

motivações para as aquisições.

o capítulo 4 apresenta um resumo dos eventos dos últimos anos no setor para que

se possa entender o cenário atual nas telecomunicações.

o capítulo 5 discorre sobre as estratégias dos grupos de telefonia celular,

analisando as fusões e aquisições até o momento e traçando cenários sobre as

opções para o futuro.

o capítulo 6 analisa as estratégias das empresas de telefonia fixa para se

posicionarem no mercado e as possibilidades de consolidação e troca no controle

das operadoras incumbentes1•

o capítulo 7 finalmente apresenta conclusões sobre todo o processo e procura

entender como se dará o equilíbrio dos mercados de telefonia celular e fixa e que

empresas terão mais chances de sobrevivência.

) A palavra incumbente deriva do termo inglês Incumbent, largamente utilizado pelo setor para designar as
operadoras mais antigas e que ainda exercem domínio sobre o mercado. Tem um significado de alguém ou uma
empresa que é a titular.
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2 Teoriados jogos e estratégiacompetitiva

A estratégia das empresas em geral é muito influenciada pelo ambiente e pelas

ações dos competidores. Não podemos analisar as decisões dessas empresas

simplesmente com base em fatores econômicos ou até estratégicos. O fato é que

empresas tomam decisões também em função do que os seus competidores fazem.

A teoria dos jogos nos servirá como um instrumento de análise dos movimentos das

empresas operadoras de serviços de telecomunicações e dos cenários futuros

possíveis para a telefonia no Brasil.

2.1 Osjogos e decisõesestratégicas

Um jogo pode ser considerado uma situação onde os participantes tomam

determinadas decisões estratégicas levando em conta as ações e respostas dos

outros participantes. Exemplos incluem empresas brigando por preços ou um grupo

de compradores dando lances em um leilão.

Essas decisões estratégicas resultam em benefícios ou recompensas (payoffs) para

os jogadores. que podem ser os lucros para as empresas em guerra de preços ou o

objeto de compra e o seu valor para o comprador no caso dos leilões.

O objetivo principal da teoria dos jogos é determinar a estratégia ótima para cada

jogador, ou seja, a estratégia que traga o maior benefício (payoft) em função do que

se sabe que o outro jogador irá fazer.

Determinar o comportamento do competidor não é tarefa tão fácil, mas jogadores

têm que considerar que os seus competidores são racionais no sentido de

considerarem as conseqüências das suas ações. Em um jogo, principalmente em se

tratando de grandes empresas, é bom que se considere que os seus competidores
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são tão racionais ou espertos quanto você, apesar de haver situações onde isso não

é verdade.

Informações perfeitas e simétricas são outro aspecto importante a ser considerado.

Um jogador tem que estar totalmente informado e considerar que o seu competidor

também o está, inclusive sobre vantagens ou desvantagens competitivas.

2.1.1 Jogos cooperativos e não cooperativos

Os jogos das empresas podem ser cooperativos ou não cooperativos. Os

cooperativos permitem que as empresas tenham estratégias conjuntas para

atingirem os seus objetivos, enquanto que nos não cooperativos não há

possibilidades de negociação ou acerto conjunto.

Um exemplo de jogo cooperativo seria o de uma simples negociação de compra e

venda, onde o vendedor vende um produto que lhe custou $100 por $150 e o

comprador compra pelos $150 um produto que ele considera valer $200. Neste caso

as partes estão maximizando os seus benefícios e estão em acordo. Outro exemplo

seria o de duas empresas que fazem um investimento conjunto para desenvolver

uma nova tecnologia. Se as empresas podem fazer um acordo sobre a divisão dos

lucros do investimento, então podemos ter um resultado cooperativo que faça as

duas partes felizes.

No jogo não cooperativo, por outro lado, as empresas competidoras consideram o

comportamento do oponente quando buscando o aumento do retorno, que pode ser,

por exemplo, um aumento na participação de mercado. Neste caso, as ações podem

estar relacionadas a políticas de preços, propaganda ou expansões territoriais e

podem implicar em uma guerra de preços ou de mídia. Leilões também são uma

forma de jogos não cooperativos.

Notamos então que a diferença fundamental entre os jogos cooperativos e os não

cooperativos reside na possibilidade de se estabelecer contratos ou acordos entre
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as partes. Nos cooperativos, os acordos são possíveis e nos não cooperativos, não

são.

Nós iremos nos concentrar principalmente nos jogos não cooperativos em nossas

análises onde o aspecto mais importante no processo de tomada de decisões

estratégicas é conhecer o ponto de vista do seu oponente, elaborando cenários

baseados nas respostas possíveis às ações que você coloca em prática.

2.1.2 Estratégias dominantes e equilíbrio de Nash

Algumas estratégias podem ter sucesso se os competidores fizerem algumas

opções, e falhar se eles fizerem outras opções. Mas há estratégias que podem ter

sucesso independentemente das escolhas do competidor. Este é o conceito da

estratégia dominante, que é ótima não importando o que o oponente faça.

Como exemplo, vamos imaginar duas empresas, A e S, em um duopólio oferecendo

produtos competitivos e que estejam considerando campanhas publicitárias. Os

resultados possíveis para o jogo estão na tabela 1 abaixo.

Tabela 1 - Resultados do jogo da campanha publicitária I

Empresa A Sim
Não

Fonte: PINDYCK, 2001, P. 465

Empresa S
Sim Não

1
10,5
6,8

1
15,0
10,2

A tabela indica os ganhos de cada empresa para cada situação. Os números antes

das vírgulas indicam os ganhos da empresa A e os depois da vírgula, os da empresa

B. Note que a empresa A tem o maior lucro se fizer a campanha e S não fizer (15),

mas tem o mesmo lucro se as duas empresas fizerem a campanha ou as duas não

fizerem a campanha (10). Assim, podemos perceber que a empresa A tem uma

estratégia dominante pois não importa o que faça S, a empresa A sempre irá fazer a

campanha publicitária.

"



16

o mesmo ocorre para a empresa B, que tem o seu melhor resultado fazendo a

campanha (5 ou 8). Neste caso específico podemos concluir que o equilíbrio se dará

com as duas empresas optando por fazerem as suas respectivas campanhas

publicitárias.

Este é o chamado equilíbrio em estratégias dominantes onde cada empresa faz o

que pode para melhorar os seus resultados sem se importar com o que o oponente

faz. Mas imaginemos agora que a situação se altere de acordo com a tabela 2

abaixo.

Tabela 2 - Resultados do jogo da campanha publicitária 11

Sim
Não

Empresa B
Sim Não

Empresa A
1
10,5
6,8

1
15,0
20,2

Fonte: PINDYCK, 2001, P. 465

Agora a empresa A não tem uma estratégia dominante pois lucraria muito mais se

ninguém fizesse campanha publicitária. Neste caso, a estratégia da empresa A vai

depender do que faça a empresa B. Ainda assim o equilíbrio se dará com as duas

empresas fazendo a campanha, pois B continua com uma estratégia dominante,

sendo que no caso de uma campanha de B, A optará por também fazer a

campanha.

Neste segundo caso há o chamado equilíbrio de Nash, nome do matemático John

Nash que desenvolveu a teoria dos jogos.

2.1.3 Estratégias Maximin

o conceito de equilíbrio de Nash se apóia muito na racionalidade individual. Cada

estratégia escolhida pelo jogador dependerá não só de sua própria racionalidade

como também da racionalidade de seu oponente, e isso pode se tornar uma

limitação.
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o que pode acontecer se seu oponente, não tomando uma posição racional, leve

você a um grande prejuízo?

Muitos jogadores se vêem nessa posição e resolvem escolher uma estratégia mais

conservadora, isto é, onde o importante não é ganhar o máximo e sim ganhar o

mínimo mas sem incorrer riscos excessivos. Essas estratégias são denominadas

estratégias MAXIMIM, pois maximizam o mínimo ganho que pode ser obtido.

2.1.4 Jogos seqüenciais

Há jogos onde os jogadores se movem ao mesmo tempo. Nos jogos seqüenciais,

como o nome sugere, os jogadores se movem um de cada vez.

Esses jogos são mais fáceis de serem analisados que os jogos simultâneos e o

importante é pensar sobre as ações possíveis e as reações racionais de cada

jogador. Campanhas publicitárias de competidores são um exemplo de jogos

seqüenciais.

Nos jogos seqüenciais há ainda uma vantagem para o jogador que se move

primeiro. A empresa que se move antes pode escolher dentro da variedade de

opções deixando ao competidor as opções disponíveis.

2.2 Movimentos estratégicos

A dependência mútua das empresas com relação aos movimentos de cada uma,

como temos discutido, é uma característica dos oligopólios. E em um oligopólio, por

. muitas vezes a empresa se defronta com um dilema, onde ela pode buscar os

interesses ou a rentabilidade da indústria como um todo, e assim não incitar uma

reação competitiva, ou pode se comportar de forma a defender os seus próprios

interesses e correr o risco de provocar uma retaliação e de intensificar a

concorrência, algumas vezes levando o setor a uma batalha.

o dilema surge porque estratégias cooperativas (estratégias que evitem o risco e

ponham a indústria como um todo em melhor situação) podem significar a
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desistência de lucros potenciais e de parcela do mercado, ou até mesmo

representarem um risco para o futuro. A situação é análoga ao dilema dos

prisioneiros da teoria dos jogos, e aqui temos uma versão para este dilema.

Dois prisioneiros são perguntados separadamente sobre o crime que cometeram e

cada um tem a alternativa de delatar o outro ou não declarar nada. Se nenhum dos

prisioneiros entregar o serviço, ambos ficam presos por um tempo reduzido. Se

ambos falarem, os dois ficarão presos por muito tempo. No entanto, se um falar e o

outro não, o denunciante fica livre e o denunciado é enforcado.

Nesse cenário, os prisioneiros em conjunto ficam em melhor situação se não fizerem

denúncia alguma. Mas agindo em interesse próprio cada prisioneiro tem um

incentivo muito maior para denunciar, desde que o outro não faça o mesmo. A tabela

3 ilustra a questão.

Tabela 3 - O dilema do prisioneiro

Confessa
Não confessa

Prisioneiro B
Confessa Não confessa

Prisioneiro A 1-5,-5
-10,0

1°,-10
-2,-2

Fonte: Autor

Um movimento estratégico pode ser definido como uma ação que faça a empresa

ganhar uma vantagem no mercado. Mas a escolha do movimento certo envolve a

descoberta de um cujo resultado seja determinado e dirigido tanto quanto possível

para os interesses da empresa. Ou seja, que evite a desestabilização e uma guerra

dispendiosa, o que produziria resultados insatisfatórios para todos os participantes,

ainda que o autor do movimento inicial superasse as outras empresas.

Uma abordagem comum é usar recursos e capacidades superiores para forçar um

resultado em seu favor, que supere a retaliação. Podemos chamá-Ia de abordagem

da força bruta. Esta abordagem só é possível quando a empresa possui

superioridades e pode mantê-Ias.
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2.3 Análise estrutural da concorrência

Michael Porter destaca em seu livro Estratégia Competitiva, 1980, que a essência da

formulação de uma estratégia competitiva é relacionar uma empresa ao seu meio

ambiente. Ele menciona a existência de forças, ou pressões, que dirigem a

concorrência na indústria em questão. E define como sendo cinco as forças

competitivas em seu modelo de análise - Novos entrantes, ameaça de substitutos,

poder de negociação dos compradores ou clientes, poder de negociação dos

fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes. A figura 1 ilustra o modelo.

ENTRANTES
POTENCIAIS

DAmeaça de novos
entrantes

FORNECEDORES I ~ I COMPRADORES

Poder de negociação
dos compradores

Poder de negociação CONCORRENTES
dos fornecedores NA INDÚSTRIA

Rivalidade entre
as empresas
existentes

Ameaç~ de produtos D
ou serviços
substitutos

SUBSTITUTOS

Figura 1- As forças competitivas
Fonte: PORTER, 1980, P. 23

o objetivo da estratégia competitiva para uma empresa em uma determinada

indústria é encontrar uma posição dentro dela em que ela possa melhor se defender

contra as forças competitivas ou mesmo influenciá-Ias a seu favor. Como o conjunto

de forças freqüentemente está aparente para todos os concorrentes, o

conhecimento em profundidade das fontes de cada força é crítico para o
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desenvolvimento de uma estratégia. O conhecimento dessas fontes põe em

destaque os pontos fortes e os pontos fracos da empresa, esclarecendo as áreas

onde mudanças estratégicas são requeridas para um melhor posicionamento. O

entendimento dessas fontes ainda poderá ser útil nas considerações para

diversificação da oferta de serviços ou produtos.

2.3.1 A ameaça de entrada

Novas empresas que entram em determinado mercado trazem nova capacidade, o

desejo de ganhar parcela do mercado e recursos substanciais, o que pode reduzir

preços, aumentar os custos dos concorrentes e por conseqüência reduzir a

rentabilidade.

Barreiras à entrada

São seis as fontes principais de barreiras à entrada que podem ser aplicadas ao

mercado de telecomunicações: 1) Economias de escala; 2) Diferenciação do

produto; 3) Necessidades de capital; 4) Custos da mudança; 5) Acesso aos canais

de distribuição; 6) Política governamental

As economias provenientes da escala são fruto da redução dos custos em função do

aumento do volume de vendas. Essas economias evitam a entrada forçando a

empresa entrante a ingressar em larga escala e enfrentar uma reação das empresas

existentes ou a ingressar em pequena escala e sujeitar-se a uma desvantagem de

custos. Duas opções difíceis.

A difere.nciação do produto está relacionada à identificação da marca e .ao

desenvolvimento de um sentimento de lealdade nos clientes. As origens da

diferenciação podem ser esforços publicitários bem sucedidos, o serviço aos

clientes, diferenças de valor para o cliente no pacote de produtos, ou simplesmente

porque a empresa entrou primeiro no mercado.
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A necessidade de investimentos financeiros vigorosos de maneira a competir em um

novo mercado cria uma barreira de entrada. A barreira aumenta se o capital é

empregado em atividades arriscadas e irrecuperáveis como campanhas publicitárias

ou pesquisa e desenvolvimento. A existência de riscos para o uso do capital constitui

uma vantagem para as empresas já estabelecidas.

Uma outra barreira de entrada é criada pela presença de custos de mudança para o

comprador quando este decide mudar de um fornecedor para o outro.

Especificamente no setor de telecomunicações, o custo da mudança para os clientes

se deve basicamente a dois fatores, a troca do aparelho de telefone (principalmente

na telefonia celular) e a troca do número. A troca do número é provavelmente a

principal barreira à conquista de clientes da concorrência.

A distribuição para o produto pode configurar mais uma barreira à entrada de novas

empresas. Empresas especializadas na terceirização da distribuição (como

empresas do varejo por exemplo) podem estar engajadas em contratos com os

competidores já existentes no mercado e estarem impedidas ou exigirem mais

vantagens do novo entrante, o que poderia gerar um impacto nas margens da

empresa.

A política governamental é a última fonte principal de barreiras. Governos podem

limitar a entrada controlando licenças de funcionamento ou de uso ou

implementando incentivos que favoreçam empresas já estabelecidas.

2.3.2 A intensidade da concorrência das empresas já estabelecidas

A rivalidade entre os concorrentes é normalmente tratada como a disputa por

posição e se caracteriza pelo uso de táticas como a concorrência de preços, a

introdução de produtos ou tecnologia, e a melhoria dos serviços aos clientes. E ela

ocorre porque os concorrentes se sentem pressionados ou percebem uma

oportunidade de melhorar a sua posição. Vários fatores contribuem para a

ocorrência de rivalidade em alguns setores.
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A existência de um maior número de concorrentes ou de um equilíbrio entre os

concorrentes pode resultar em maior rivalidade. Mesmo com um pequeno número de

empresas, o equilíbrio entre as mesmas em termos de tamanho e recursos, cria

instabilidade por essas empresas terem os recursos para ações e retaliações

vigorosas caso queiram mudar sua posição. É o caso das grandes empresas

multinacionais que controlam operadoras de telefonia no Brasil, que apesar de terem

diferentes participações nos mercados em que atuam, possuem os recursos

necessários para agir de forma a mudar a sua posição.

o crescimento lento da indústria transforma a concorrência em um jogo pela

expansão. A concorrência por uma parcela do mercado é muito mais instável que a

situação em que o rápido crescimento da indústria assegura a melhoria dos

resultados da empresa, quando todos os recursos financeiros e administrativos

podem ser consumidos somente com a expansão da indústria.

Os altos custos fixos são outro fator de pressão. Empresas que possuem um alto

investimento sofrem grandes pressões para utilizar a sua capacidade, o que muitas

vezes conduz a reduções de preço.
A situação das empresas operadoras sofre essas pressões. Com altos investimentos

na infraestrutura das redes, as empresas precisam de clientes para gerar o caixa

necessário para a manutenção da mesma, e farão o que for necessário para ampliar

a sua base de clientes e se viabilizarem.

A ausência de diferenciação também constitui um fator gerador de instabilidade. Se

as empresas têm produtos com uma oferta de valor similar, a diferenciação no preço

e no serviço prestado contribuirá para a rivalidade dos concorrentes.

2.3.3 Pressão dos produtos substitutos

Empresas em qualquer setor estão sempre sujeitas a concorrerem com produtos

substitutos. Os substitutos reduzem os retornos potenciais de um setor, impondo um
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teto para os preços que as empresas podem fixar. E quanto mais atrativa for a

relação preço-desempenho oferecida pelos substitutos, mais firme será a pressão

sobre os lucros do setor.

2.3.4 Poder de negociação dos compradores

Os compradores, ou clientes, põem pressão na indústria forçando os preços para

baixo, barganhando por serviços melhores, e jogando os concorrentes uns contra os

outros.

O poder dos compradores determina a intensidade da pressão que ele exerce e este

varia de acordo com a necessidade do comprador pelo produto, a diferenciação do

produto e os custos de mudança.

2.3.5 Poder de negociação dos fornecedores

Os fornecedores também exercem poder de negociação sobre os concorrentes de

um determinado setor, principalmente através dos preços cobrados por seus

produtos. O poder aumenta quanto menor é o número de fornecedores e com a

importância do produto para o negócio do comprador.

Na telefonia celular, o preço dos terminais telefônicos, ou handsefs, tem um impacto

significativo no plano de negócios das empresas e pode determinar o sucesso ou até

o fracasso de uma empresa dependendo do que os concorrentes têm disponível

para oferecer, em termos de custo, design e funcionalidades.

2.4 Análise estrutural e estratégia competitiva

Com o mapeamento das forças que afetam a concorrência e as suas causas, a

empresa está em condições de identificar os seus pontos fortes e os fracos em

relação aos outros competidores. Assim pode-se determinar o posicionamento com
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relação aos substitutos e as barreiras de entrada ou mesmo se preparar para

competir com os concorrentes já instalados em um determinado mercado.

Uma estratégia competitiva deve prever uma ação ofensiva ou defensiva de modo a

posicionar a empresa de maneira defensável contras as cinco forças competitivas.

Isso resulta em algumas abordagens possíveis:

a) posicionar a empresa de maneira que a sua capacidade corrente proporcione

a melhor defesa contra o conjunto existente de forças;

b) Influenciar o equilíbrio de forças através de movimentos estratégicos

melhorando a sua posição relativa;

c) Antecipar as mudanças nos fatores básicos que influenciam as forças antes

dos rivais, explorando a mudança através da estratégia mais apropriada.

Posicionamento

Essa abordagem considera a indústria como mais estável e sugere que a empresa

ajuste as estratégias levando em consideração os seus pontos fortes e fracos.

Basicamente a empresa se posiciona nos segmentos do mercado onde tem forças e

evita a concorrência nas áreas de fraqueza.

Influenciando o equilíbrio

Uma empresa pode desenvolver uma estratégia que assuma a ofensiva e não

simplesmente vise enfrentar as forças competitivas. Neste caso ela visa alterar as

causas das forças. O lado dos compradores é normalmente o alvo dessa

abordagem, através de inovações em marketing ou da qualidade dos produtos e

serviços.

Explorando a mudança

A evolução da indústria é importante estrategicamente porque altera as fontes

estruturais da concorrência e permite alterações também no posicionamento das

empresas concorrentes.
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No setor de telecomunicações isso é particularmente importante pela velocidade do

aparecimento de novas tecnologias que permitem novos serviços ou economias de

custos. O aproveitamento dessas mudanças para implementar novas estratégias

consiste em uma poderosa ferramenta no posicionamento.

2.5 A entrada em novos negócios

o planejamento estratégico das empresas muitas vezes pode indicar a entrada em

novos mercados ou negócios como sendo uma alternativa às pressões competitivas

ou à perda de receitas ou margens. A questão central é se a empresa deve entrar no

mercado através de desenvolvimento interno ou através de aquisições. Os

instrumentos de análise da concorrência descritos anteriormente representam um

auxílio ao processo de tomada dessas decisões.

Michael Porter menciona em seu livro (Competitive Strategy, 1980) que a validade

econômica da entrada se apóia em algumas forças que operam sempre que ocorre

uma entrada. Se essas forças atuarem com perfeição, então nenhuma decisão de

entrada pode produzir um retorno acima da média sobre o investimento.

2.5.1 A entrada através de desenvolvimento interno

O desenvolvimento interno envolve a criação de uma nova entidade empresarial,

incluindo nova capacidade, relacionamento com canais de vendas e possivelmente

administração local.

O primeiro ponto importante da análise de um desenvolvimento interno é a exigência

de que a empresa enfrente as barreiras à entrada do mercado em questão. E essa

empresa pagará o preço para superar essas barreiras além de enfrentar o risco de

retaliações dos competidores estabelecidos, o que inclui prejuízos iniciais em função

de margens mais reduzidas e custos de marketing não previstos em função de

possíveis retaliações.
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Outro fator a ser considerado deve ser o efeito causado pela nova capacidade

adicionada pelo entrante sobre o equilíbrio do mercado. O novo elemento pode ser o

suficiente para criar uma instabilidade e intensificar retaliações iniciando uma guerra

de preços, por exemplo.

As situações favoráveis acontecerão quando o entrante possuir custos de entrada

mais baixos e um efeito positivo sobre os negócios existentes.

No caso da Telefonia Celular no Brasil, empresas já estabelecidas em certas regiões

possuem barreiras reduzidas à entrada por obterem ganhos de escala e poderem

utilizar a estrutura existente na administração do novo negócio. Ainda nesse caso há

benefícios para o negócio atual com o aumento da cobertura para os clientes da

empresa.

2.5.2 A entrada através de aquisições

O método de análise da entrada através de uma aquisição difere do da entrada

através de desenvolvimento interno porque basicamente não acrescenta uma nova

empresa ao ambiente competitivo. Porém, alguns dos mesmos fatores que

determinam a atratividade de uma entrada interna estarão presentes em uma análise

sobre uma aquisição.

Os fatores e as motivações que levam as empresas a optarem por fusões ou

aquisições tem diversas raízes que incluem a oportunidade de negócio quando há

imperfeições no mercado (preço) ou a importância estratégica da empresa alvo para

o negócio do comprador. Algumas teorias são apresentadas no próximo capítulo e

ajudarão na compreensão das estratégias de empresas operadoras de serviços de

telecomunicações no Brasil.

••
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3 Considerações sobre Fusões e Aquisições

As fusões são freqüentemente categorizadas em horizontais, verticais ou por

conglomerado. As horizontais são as mais comuns e ocorrem entre duas empresas

do mesmo tipo ou da mesma linha de negócios. Nesse processo, empresas

compram competidores em busca de aumento da participação no mercado, ou da

expansão dos negócios através da atuação em outras regiões.

A fusão vertical envolve empresas em diferentes estágios da produção ou do

processo. Neste caso o comprador se expande em direção ao consumidor final ou à

base do fornecimento de serviços ou de materiais (ao fornecedor ou ao cliente).

E finalmente, as fusões por conglomerado envolvem empresas de linhas de

negócios não relacionadas, como por exemplo um banco comprando uma empresa

de mineração.

E não há dúvidas de que as aquisições, de qualquer tipo, têm um impacto

significativo sobre a lucratividade e a saúde financeira de uma empresa. Tanto para

o lado positivo quanto para o negativo. Essas transações então certamente

merecem o mesmo cuidado no planejamento e na execução que a introdução de um

novo produto, o início de operação em uma nova região ou a compra de

equipamentos ou novas tecnologias importantes para a estratégia da empresa.

Por algum motivo, porém, em todo o mundo muitas empresas bem geridas sob

outros aspectos pecam na dedicação de tempo e recursos para o planejamento e

execução de fusões e aquisições. Seus executivos por vezes confiam demais em

seus instintos, entre outros motivos, caindo em armadilhas e fechando negócios que

têm custos superiores ao valor capturado.

Diversos títulos e estudos sobre fusões e aquisições convergem em dizer que essas

operações exigem muito esforço da organização, além de um programa detalhado e

pró-ativo, onde os objetivos a serem alcançados sejam definidos anteriormente e

relembrados com frequência.
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Uma pesquisa da McKinsey & Company consultants (Copeland, Koller and Murrin,

1994), sobre 116 programas de aquisição conduzidos entre 1972 e 1983, mostra

que 61% dessas operações falharam, 23% foram bem sucedidas e 16% incertas.

Uma análise desta pesquisa mostra ainda que empresas comprando outras

empresas com negócios relacionados (fusões horizontais) têm uma maior chance de

sucesso do que uma adquirindo uma empresa de um negócio não relacionado.

As descrições desses programas na literatura sobre o tema mostram um processo

quase mecânico, porém muito trabalhoso, que vai desde a seleção de uma equipe

capaz e multidisciplinar até a integração das empresas, passando pela seleção de

candidatos e pelas auditorias ou due diligences, sempre observando o alinhamento

do negócio à estratégia da empresa. Caso o leitor tenha interesse, alguns livros

exploram com mais detalhes esses processos, como é o caso do Guia da Ernst &

Young para administração de fusões e aquisições, um guia prático para executivos

com uma visão geral sobre cada fase necessária em um processo de fusão ou

aquisição. Nós neste estudo vamos nos concentrar nas motivações para fusões e

aquisições que fazem parte das estratégias das empresas operadoras de telefonia

no Brasil.

3.1 Fatores que afetam a atividade de Fusões e Aquisições

Não há dúvidas que as fusões e aquisições vem em ondas. A primeira onda de

intensa atividade em fusões ocorreu na virada do século 19 para o século 20 e

houve outras na década de 20, na de 60 e na de 90. Em cada período havia

diferenças nos tipos de fusões e nas indústrias mais movimentadas, mas havia em

comum o fato de o preço das ações estarem nas alturas.

Mas não se pode dizer que motivos econômicos são os principais impulsionadores

de ondas de fusões. Mas alguns deles combinados certamente contribuem para a

intensificação da atividade.
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Fatores como economias em crescimento, disponibilidade de financiamento, juros

baixos e preço das ações em alta, vêm com freqüência acompanhados e podem

incentivar as fusões. E se combinados com a estratégia e a vontade de algumas

empresas em crescer através de aquisições, podem gerar o sincronismo necessário

para que se forme uma onda de aquisições.

3.2 Teorias para explicar a atividade de F&A

São muitas as teorias que tentam explicar as razões pelas quais as empresas

acreditam que valham mais juntas que separadas. E a história das fusões e

aquisições mostra que esses motivos muitas vezes abrem o caminho para

benefícios reais para as empresas, mas outras vezes acabam se transformando em

excesso de confiança dos executivos que resultam em operações mal sucedidas.

Abaixo discutimos algumas dessas teorias.

3.2.1 Teorias da Eficiência

As teorias de eficiência são a visão mais otimista do potencial das fusões. Elas

basicamente discutem as possibilidades de redução dos custos em geral, de

fortalecimento do poder de negociação e de ganhos na eficiência gerencial, fatores

que representam uma redução das barreiras para a entrada em um novo negócio,

além de trazerem benefícios para o negócio atual da empresa compradora.

Ganhos de eficiência são a explicação mais natural para aquisições e podem vir de

várias formas como destacaremos a seguir.

Economias de escala

Brealey & Myers mencionam em seu livro PrincipIes of Corporate Finance (2000),

que assim como todos nós acreditamos que seríamos mais felizes se fôssemos um

pouco mais ricos, gerentes de empresas acreditam que a sua empresa seria mais

competitiva se fosse maior.

"
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As economias de escala são o maior objetivo de fusões horizontais e os argumentos

se baseiam em economias nos custos fixos de funções centrais da empresa como

os níveis executivos e os departamentos administrativos e financeiros.

Os principais problemas podem surgir, no entanto, quando empresas acabam

funcionando com operações separadas e que algumas vezes competem entre si.

São os casos das funções de marketing, planejamento e pesquisa.

Economias provenientes da integração vertical

Um meio para se obter economias com a integração vertical é através da compra ou

da fusão com um fornecedor ou com um cliente. A integração vertical facilita a

coordenação e a administração, mas por outro lado pode tirar a empresa do seu foco

ou competência central.

E há realmente uma tendência inversa atualmente, com as empresas buscando

terceirizar funções menos estratégicas.

As integrações verticais podem ser opções interessantes em áreas onde a

competição é limitada e o serviço ou o fornecimento tem grande importância para a

empresa. Tomemos como exemplo uma operadora de telefonia e uma provedora de

backbone (os meios de transmissão de dados e voz). Em um ambiente de

competição acirrada, pode ser mais benéfico para uma operadora comprar os

serviços de transmissão de outra empresa para o transporte de dados e voz entre

estados, do que manter uma rede própria com custos elevados de manutenção e

ociosidade em seus equipamentos.

Eliminação de ineficiências

Sempre haverá empresas com oportunidades de aumento de vendas ou cortes em

custos. E essas empresas são candidatas a uma aquisição se a compradora pode

enxergar as oportunidades.

A teoria da eficiência diferencial argumenta que quando há diferenças na eficácia

gerencial entre empresas, a empresa compradora, mais eficiente, pode elevar os

t,
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níveis de eficiência na empresa adquirida, o que representa um ganho real para o

negócio.

Uma fusão ou aquisição não é o único meio de melhorar a eficiência de uma

empresa mas é muitas vezes a maneira mais prática. Brigas entre acionistas ou

gerentes relutantes em demitir pessoal e enxugar custos podem ser sinais de que

uma aquisição seria o melhor caminho.

3.2.2 Teorias da Informação

Esta teoria basicamente se refere à reavaliação dos papéis (ações) de uma empresa

devido a novas informações reveladas durante o processo de negociação ou do

planejamento de uma fusão ou aquisição.

A melhor avaliação dos papéis pelo mercado pode, neste caso, ser explicada de

duas maneiras:

A primeira é que o processo de fusão ou aquisição estimula os gestores a

implementar uma estratégia de operação mais agressiva.

A segunda é a hipótese que pode ser levantada pelo mercado de que a

empresa tem uma mina de ouro escondida e, portanto, tem suas ações

subavaliadas. Neste caso a hipótese pode aparecer por meio de novas

informações concretas ou mesmo por pura desconfiança e julgamento dos

investidores, que acreditam no poder de avaliação dos executivos à frente do

processo.

A implicação, segundo esta teoria, seria a de que empresas envolvidas em fusões e

aquisições, além de ficarem em evidência, poderiam ganhar credibilidade para a sua

gestão e estratégia, o que poderia também representar uma motivação para uma

estratégia baseada em F&As.

3.2.3 Os problemas na relação "Principal-Agente"



32

o termo "agency relationship", ou relacionamento de agência, tem sido usado em

economia para se referir a situações onde um indivíduo (o agente) age em nome de

outro (o principal) e supostamente deveria buscar os objetivos do outro. Os

problemas acontecem quando o principal e o agente têm objetivos diferentes e o

principal não pode determinar facilmente se as ações do agente estão sendo

tomadas em função dos objetivos do principal ou se são de interesse próprio.

São duas as teorias relativas a fusões e aquisições que derivam desse problema.

Uma relaciona processos de aquisição como uma forma dos principais controlarem

os agentes. Com uma ameaça constante de aquisição por outra empresa, os

gerentes se sentiriam pressionados e agiriam mais freqüentemente maximizando o

valor para a empresa e os acionistas. Este processo acaba substituindo a

necessidade dos acionistas monitorarem os gerentes.

Mas o nosso interesse neste estudo está na segunda teoria, a dos que acreditam

que as F&As podem ser uma manifestação dos problemas de agenciamento. Esta

teoria considera que os principais executivos gestores podem ter interesses

expansionistas simplesmente por aumentarem os seus domínios e dirigirem

empresas cada vez maiores. Assim, muitas vezes os processos de negociação

fogem da racionalidade.

3.2.4 Poder de Mercado

O aumento da fatia de participação no mercado é frequentemente outra motivação.

Uma fusão horizontal ou uma aquisição de um competidor em uma análise simples

aumentaria a porcentagem de participação no mercado. A questão é como o

aumento da participação, em si, poderia aumentar o valor para os acionistas e se

não seria mais benéfica a construção do mesmo resultado através de expansões da

própria empresa (crescimento interno). O fator decisivo para esses casos seria o

resultado de análises das eficiências (teoria das eficiências) para verificar potenciais

sinergias que pudessem ser obtidas através de uma aquisição.
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3.2.5 Impostos

Em certas ocasiões, empresas têm crédito de impostos mas não podem utilizá-lo por

não registrar lucro. Isso pode servir como um aumento dos ganhos da outra empresa

na fusão. através do abatimento de impostos. Esta motivação é típica quando a

empresa a ser adquirida está saindo de um período de reestruturação, acumulando

perdas seguidas, e tem boas perspectivas de retomar o caminho dos lucros.

3.2.6 Disponibilidade de fundos

Este é outro argumento para aquisições. Algumas empresas simplesmente têm

dinheiro em excesso. Suponhamos que a empresa tenha uma forte geração de caixa

e poucas oportunidades lucrativas de investimento interno. As opções seriam o

pagamento de dividendos aos acionistas, a recompra de ações do mercado ou, caso

não seja possível a recompra, a compra de ações de outra empresa. E os gerentes

normalmente preferem expandir a sua empresa.

3.2.7 Recursos complementares

Muitas empresas são adquiridas por possuírem recursos que se complementam com

os da empresa compradora. Assim, uma empresa que tem um produto único ou um

talento em marketing ou engenharia pode ser muito valiosa para uma grande

empresa que tem falta desses recursos. Outro exemplo, desta vez relacionado ao

mercado de telecomunicações, é o de uma empresa que possua uma rede de

telecomunicações de acesso a clientes em determinadas cidades. Empresas que

porventura não tenham este acesso em localidades específicas podem perceber

grande valor em adquiri-Ias.

;
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3.3 Os fatores para o sucesso, ou insucesso

Muitos discutem sobre o melhor critério para a correta avaliação do nível de sucesso

de uma aquisição. O fato é que uma avaliação puramente financeira poderá falhar

em capturar os valores intangíveis obtidos em uma operação deste tipo, e

subestimar os seus resultados. Os critérios devem estar relacionados aos objetivos

estratégicos da aquisição e envolver resultados financeiros tangíveis bem como o

atendimento de metas difíceis de serem mensuradas.

E os fatores críticos para o sucesso estão intimamente ligados aos objetivos iniciais.

O plano de integração deverá seguir, em termos organizacionais, cada meta

estabelecida em detalhes. E o alinhamento constante com os objetivos durante o

processo de integração será crítico para o sucesso da operação.

Dois aspectos particularmente importantes circundam os insucessos em aquisições

e são mencionados a seguir.

As pessoas como um fator crítico

Muitas fusões que fazem sentido economicamente, falham devido à incapacidade

dos gestores de integrar as duas empresas com processos, cultura e pessoas

diferentes. O valor de muitos negócios está ligado ao fator humano envolvendo

gerentes, especialistas, cientistas e engenheiros. Um choque entre culturas mal

gerenciado pode fazer com que essas pessoas não se sintam felizes com sua nova

função ou posição na nova empresa, e saiam, causando problemas para a eficiência

da nova empresa ou para a captura das sinergias planejadas com a fusão.

O preço pago

A falta de sorte ou as circunstâncias infelizes são também freqüentemente

apontadas como a razão do fracasso em uma fusão. Mas o maior de todos os

motivos e o mais provável é o de que os compradores pagaram muito caro.

É fato, como dissemos, que aquisições estratégicas podem ter motivações além das

financeiras, mas algumas operações acabam extrapolando os limites racionais e
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causam um efeito negativo. E as empresas pagam muito basicamente por três

fatores:

a) O excesso de otimismo com relação às premissas;

b) Sinergias superestimadas;

c) Ou simplesmente porque ultrapassaram os limites no calor da negociação e

na busca do fechamento do negócio.

As premissas otimistas podem ser sobre o crescimento acentuado do mercado a

continuar indefinidamente, o ressurgimento do mercado após uma depressão ou

mesmo sobre a capacidade dos novos gestores fazerem a virada na empresa em

dificuldades. E a questão das sinergias superestimadas pode estar relacionada a

erros técnicos ou mesmo à evasão de recursos importantes para a operação,

prejudicando a execução dos planos traçados inicialmente.
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4 Umafotografia do setor de telecomunicaçõesno Brasil

4.1 Histórico breve

o setor de Telecomunicações desfrutou de muitos anos de crescimento nos anos 90

e vários foram os fatores que influíram neste processo. Em primeiro lugar, o

ambiente externo era favorável com o crescimento da internet e a promessa de

lucros com os novos serviços. Com capital abundante, as empresas fabricantes de

equipamentos e operadoras investiram em tecnologia e impulsionaram anos de

crescimento invejável. No Brasil, em meio a este clima, o governo anunciava a

quebra do monopólio estatal nas telecomunicações e o plano de privatizações, o que

fez através de emenda constitucional e da Lei Geral das Telecomunicações em

1997.

EVOLUÇÃO DA TELEDENSIDADE
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Figura 2 - A evolução da tele-densidade no Brasil entre os anos de 1997 a 2002
Fonte: Anatel

o Brasil tinha em 1997, antes da privatização, uma tele-densidade 2 muito baixa, em

torno de 12%, o que o tornava um dos mercados mais promissores do mundo,

saindo de um monopólio estatal com décadas de investimentos insuficientes para

suprir a demanda. A falta de investimentos era refletida nas filas para compra de

telefones, nas tecnologias desatualizadas e nos ágios pagos pelos consumidores

2 Tele-densidade é definida como a quantidade de linhas telefônicas fixas instaladas por cada 100
habitantes.

~..
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que buscavam adquirir telefones. O governo do Presidente Fernando Henrique

Cardoso conseguiu atrair os investimentos de empresas operadoras internacionais

para o Brasil, que pagaram alto por algumas licenças mais cobiçadas.

Primeiramente se estabeleceu a concorrência através da venda de novas licenças

para as empresas de telefonia celular da Banda B (1997), através de leilões dos

quais participaram grandes empresas operadoras americanas e européias. Em

seguida (1998), houve a privatização das operadoras estatais fixas e móveis (antigas

empresas do sistema Telebrás). E finalmente, em 1999, a venda das autorizações

de operação para as empresas espelho.

A Lei Geral das Telecomunicações criou também a Anatel com a missão de regular

o setor promovendo a competição, estimulando os investimentos, estabelecendo a

estrutura tarifária e monitorando a qualidade dos serviços prestados. Uma missão

difícil para uma instituição recém criada e com as limitações de recursos de um

órgão controlado pelo governo. Baseando-se na qualidade dos serviços e tendo

como principais pilares a competição e a universalização dos serviços de

telecomunicações, a Anatel, juntamente com o Ministério das Comunicações,

construiu o seu modelo para gerir o setor.

E os anos que se seguiram foram realmente de grandes investimentos em infra-

estrutura, que visaram a modernização das redes e a ampliação da base de clientes.

O gráfico abaixo (Figura 3) mostra o total de investimentos anuais das empresas

operadoras de telefonia entre os anos de 1994 a 2001, justamente os de maior

crescimento do setor.
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Investimentos no Setor de Telecomunicações
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Figura 3 - Os investimentos em telecomunicações de 1994 a 2001
Fonte: Anatel

De 1997 a 1999 as empresas operadoras de telefonia celular atingiram o pico dos

seus investimentos. As empresas vencedoras das licitações da Banda B, que a partir

de 1997 construíram 100% das suas redes, quebraram recordes de tempo de

implantação, numa tentativa de abocanhar parte da demanda reprimida dos clientes

em busca de um telefone celular. E as da Banda A, privatizadas em 1998, correram

para modernizar as suas redes e competir com as novas empresas, que tinham

tecnologia mais avançada. Abaixo (figura 4), a divisão por áreas feita pelo governo e

o agrupamento das operadoras estatais como preparação para as privatizações.
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Figura 4 - A divisão de áreas na telefonia celular
Fonte: Anatel

Na telefonia fixa o governo estruturou quatro (4) áreas de concessão, sendo três de

serviço local e uma de longa distância nacional. As operadoras estatais seriam

agrupadas para formar somente uma empresa por região e novas licitações seriam

lançadas para as empresas concorrentes, que foram chamadas de empresas-

espelho. As regiões foram definidas de forma a balancear as empresas a serem

privatizadas com áreas de grande densidade populacional e potencial de interesse,

combinadas com outras de difícil operação. Os agrupamentos são mostrados na

figura 5 abaixo.

Em 1998 as empresas de telefonia fixa, já agrupadas, foram privatizadas. Os

investimentos em modernização se iniciaram logo após as reestruturações internas,

que nos casos das regiões 111 e IV eram mais simples, uma vez que se tratavam de

Telesp e Embratel, empresas já estabelecidas anteriormente e melhor estruturadas.

Os compradores das empresas das regiões I e 11, porém, tinham a tarefa de integrar

respectivamente 16 e 9 empresas com redes, culturas e procedimentos diferentes.

Um trabalho difícil que se iniciou logo após as privatizações buscando a

racionalização dos custos e dos procedimentos.
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Figura 5 - O agrupamento das operadoras de telefonia fixa em regiões
Fonte: Anatel

No auge da bolha da internet, as empresas recém privatizadas ao mesmo tempo em

que buscavam se reorganizar, se planejavam para outro desafio estabelecido pela

agência reguladora. De acordo com as regras, as empresas que atingissem as suas

metas de qualidade (digitalização da rede e taxa de ligações completadas, entre

outras) e de universalização, estariam aptas a operar seus serviços em outras

regiões ou mesmo a operarem novos serviços, como a telefonia celular.

E o interesse das operadoras de telefonia fixa por novas áreas e licenças contribuiu

para a continuidade dos investimentos do setor, que começavam a diminuir na

telefonia móvel em 1999 após dois anos de expansão.

No mesmo ano, as primeiras empresas espelho começavam a implementar as suas

redes, contribuindo para o aumento dos investimentos.
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4.2 Resumo da situação atual

Após os vultosos investimentos, o setor passou por um momento crítico, ficando

quase estagnado nos anos de 2002 e 2003.

A exceção se deu na telefonia móvel, que apesar de regular os seus investimentos

em níveis mínimos nesses dois anos, experimentou um crescimento considerável da

base de clientes, principalmente em função do sucesso do serviço pré-pago.

o capital para financiamento não era mais abundante. A moeda brasileira, o Real,

havia sido muito desvalorizada desde 1999 e, além disso, uma crise mundial das

telecomunicações se desenvolvia, reflexo de uma série de fatores:

o descrédito dos investidores com relação ao mercado de tecnologia com a

não concretização dos lucros nas empresas de internet;

A inadimplência de várias operadoras de telecomunicações em todo o mundo,

especialmente a das CLECs americanas (Competitive Local Exchange

Carriers), deixando os fabricantes em situação financeira difícil;

Os grandes investimentos das operadoras européias em licenças para a

terceira geração de telefonia móvel, o 3G, sem que as redes fossem

efetivamente implementadas;

Uma crise econômica mundial.

Com isso, e somando-se o fato de que as empresas brasileiras haviam investido

grandes somas nos últimos anos, atingindo os limites de investimento dos seus

planos de negócios, uma séria crise se abateu sobre o mercado de

telecomunicações, provocando crises em diversas empresas. Este cenário

incentivou discussões sobre a viabilidade do modelo das telecomunicações

estabelecido para o Brasil, onde se questionava a capacidade do mercado brasileiro

de absorver a quantidade atual de empresas operadoras brigando por clientes.

Questionamento natural de empresas que buscam melhorar a sua situação,

principalmente em momentos de crise.
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4.2.1 Telefonia Fixa

As Operadoras Fixas Incumbenles

A corrida das operadoras de telefonia fixa pela antecipação das metas fez com que

o número de acessos de telefones fixos no Brasil saltasse de 22 milhões em 1998

para cerca de 38 Milhões em Dezembro de 2001 (Fonte: Anatel). Os investimentos

das empresas fixas foram de R$ 72,9 bilhões nesses anos. O resultado foi que o

serviço penetrou nas classes D e E, fazendo com que a receita média por assinante

declinasse e os níveis de inadimplência aumentassem, uma demonstração da falta

de capacidade de uma grande fatia da população em pagar pelo serviço. Algumas

operadoras viram o seu número de assinantes decrescer em 2002, sendo que dos

49 Milhões de acessos instalados, 10 Milhões estavam ociosos.

Em compensação, não houve competição relevante na telefonia local. A competição

só aconteceu de fato na longa distância e no atendimento aos clientes corporativos,

e as empresas-espelho representavam apenas uma rivalidade teórica. Para se ter

uma dimensão do domínio das empresas incumbentes, a Telemar detinha em 2003

cerca de 97,5% das linhas fixas da região I, a Brasil Telecom 95,5% da região 11 e a

Telefônica 98,7% da região 111, o que demonstra que as empresas-espelho

efetivamente não representaram uma ameaça. Essa experiência foi uma repetição

do que ocorreu em outros países. A falta de competitividade das novas empresas

ocorre devido às grandes barreiras impostas principalmente pelo custo da mudança

para os clientes (a troca do número de telefone que está com o cliente há 20 anos) e

pelo custo de construção das redes de acesso, que não justificam os investimentos

se aplicados os números de hoje. Esta situação somente será modificada com

mudanças regulatórias drásticas com relação ao desmembramento das redes

(unbundlinq'') e à possibilidade de portabilidade do número", mudanças que as

operadoras locais incumbentes rejeitam com energia.

3 Unbundling é a desvinculação do serviço de telefonia local à rede de acesso. A dona da rede de
acesso estaria obrigada a alugar a rede a empresas competidoras que conquistassem o cliente.
4 Portabilidade do número é a possibilidade de manutenção do número de telefone mesmo com a
mudança no fornecedor do serviço.



A Embratel foi quem enfrentou a competição mais acirrada, principalmente na longa

distância, onde além de enfrentar a nova operadora (espelho), enfrentou também as

operadoras locais dentro das suas próprias regiões. A empresa se preparou bem e

mesmo assim experimentou uma redução considerável na sua participação no

mercado de ligações interurbanas (que era de 100% antes da privatização).

A Embratel também se aproveitou bem da sua infra-estrutura de dados para sair na

frente no atendimento ao mercado corporativo e aos provedores de internet, o que

representou e ainda representa uma vantagem competitiva para a empresa neste

segmento.

A Embratel busca agora o acesso aos clientes menores, principalmente os pequenos

negócios, para recuperar parte da receita perdida para a competição no mercado de

longa distância.

As Empresas-espelho e as espelhinhos

As empresas-espelho entraram com o objetivo de estabelecer a competição no

mercado de telefonia local. No entanto, atualmente menos de 10% dos municípios

brasileiros tem mais de uma opção de prestadora de serviços de telefonia fixa. São

pouco mais de 530 cidades atendidas pelas empresas-espelho, justamente as

cidades que juntas abrigam cerca de 100 milhões de habitantes, ou grande parte da

população.

A criação das espelhinhos teve o intuito de atender justamente os municípios onde

as empresas-espelho não atuassem, garantindo assim a competição também

nessas áreas. São áreas com tele-densidade inferior à média nacional e onde o

poder de consumo é muito baixo.
Um dado importante mostra que cerca de 370 cidades têm 70% do IPC (índice

Potencial de Consumo, percentual com que cada cidade responde pelo consumo

nacional, calculado pela empresa Target), enquanto que mais de 5 mil representam

os 30% restantes.
A maioria das empresas que assinaram contratos para prestarem serviços nessas

áreas (as espelhinhos), ainda não entrou em operação. A falta de financiamentos

43
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disponíveis e o descrédito com relação aos seus planos de negócios estão no topo

da lista de motivos pelos quais essas empresas têm encontrado dificuldades. As

áreas de atuação com pouca densidade populacional e baixo poder aquisitivo

contrastam com o alto custo de implementação das redes e a baixa escala.

E a realidade é que mesmo nas áreas escolhidas pelas empresas-espelho, o plano

de negócios não se concretizou. A Vésper não passou de 2,5% das linhas em

serviço na região I (frente ao plano de 8% feito pelo governo) e de 1,3% na região 111,

em São Paulo, onde o objetivo era ainda maior, de 15%. Mesmo a GVT, que vem

tendo melhores resultados, chegou a 4,1% das linhas, e deveria chegar a 13,1%.

Empresas fornecedoras de infra-estrutura de fibra ótica

Os investimentos feitos para construir rotas marítimas e terrestres com fibras óticas

(os chamados backbones de longa distância) resultaram em uma oferta muito acima

da demanda por largura de banda. E por conta disso os preços caíram e as

empresas se viram obrigadas a reverem os seus planos de negócios. Os acionistas

investiram mais US$ 1,7 bilhão somente no ano 2000 em backbones de longa

distância que somavam 130.000 Km de rotas. Além das empresas prestadoras do

STFC5, empresas como as concessionárias de energia elétrica estaduais, Impsat,

Geodex, Engeredes, e outras também investiram em rotas por fibra ótica, o que

contribuiu para o excesso. O excesso de capacidade nas fibras é um problema

mundial. Um estudo recente divulgou que nos EUA apenas 5% das fibras instaladas

são efetivamente utilizadas. No Brasil a estimativa é de que este número esteja entre

15% e 20%.

O que se pode verificar é que existe um excesso de backbones enquanto não há

capilaridade suficiente para trazer mais clientes para as redes.

5 STFC _ Sigla para Serviço Telefônico Público Comutado
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As redes metropolitanas

As redes metropolitanas são o foco das empresas operadoras de telefonia fixa neste

momento e visam dar mais capilaridade às redes existentes, acessando grandes

centros comerciais. Essas redes buscam o mercado corporativo e de pequenas e

médias empresas com o objetivo de fornecer serviços de alto valor agregado como a

banda larga.

As prestadoras de Serviço Local Especializado, as SLEs, entraram nesse nicho do

mercado implementando redes nas principais capitais brasileiras e se especializando

no atendimento ao mercado corporativo.

Há ainda o potencial das empresas distribuidoras de energia elétrica que avaliam a

validade dos seus negócios em telecomunicações ao mesmo tempo em que

observam o desenvolvimento de novas tecnologias. A operação de redes de

telecomunicações por essas empresas tem muitas sinergias com o seu negócio

principal, o de distribuição de energia elétrica. Além de utilizarem a infra-estrutura de

cabos elétricos através das tecnologias disponíveis (OPGW6 e PLC\ a infra-

estrutura de telecomunicações é usada para o controle da própria distribuição de

energia, o que amortiza o investimento. Com a sua capilaridade, as distribuidoras de

energia elétrica podem se tornar protagonistas nesse mercado no futuro,

dependendo dos investimentos e das regras regulatórias.

4.2.2 Telefonia Móvel

No mercado de telefonia móvel, que ainda vê a sua base de clientes crescer, já se

pode perceber o desenho da consolidação. Mas também neste segmento as

empresas criadas para a competição, neste caso as chamadas "de Banda B",

sofreram por serem os novos entrantes. Seja por má administração ou por

6 OPGW é a sigla para Optical Ground Wire, um cabo elétrico de transmissão que possui um conjunto de fibras
óticas no centro para transporte de dados.
7 PLC é a sigla para Powerlíne Communication, uma nova tecnologia de transmissão de dados através da rede
elétrica, sem a utilização de fibras ou cabos específicos.
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turbulências macro-econômicas, o fato é que muitas empresas de banda B

apresentaram resultados abaixo do esperado, fazendo com que os investidores

dessas empresas se desiludissem e considerassem a retirada do mercado como

uma opção. Em outros casos, porém, as empresas de banda B puderam se viabilizar

em função do serviço pré-pago. O resultado foi que o número de aparelhos celulares

ativos ultrapassou o de fixos e fechou o ano de 2003 com pouco mais de 46 Milhões,

enquanto os fixos estavam em 42 Milhões de terminais em serviço.

Como conseqüência do aumento da concorrência e da diminuição dos preços, novas

camadas da população tiveram acesso aos telefones celulares e a receita média por

assinante caiu de forma significativa. A ATL (Claro) por exemplo reportou uma

receita média por usuário (ARPU) de US$ 10,00, o que significa a metade do valor

médio em outros países da América Latina (Fonte: Teleco).

Os altos custos de implantação das redes e a desvalorização cambial pioraram

ainda mais a situação das operadoras, principalmente as de banda B, que ainda

pagavam pelos seus investimentos.

Muito se discute sobre a capacidade do mercado em suportar um grande número de

operadoras e executivos e analistas do mercado apostam na consolidação de todas

as operadoras em três ou quatro grupos. Na telefonia celular já é possível perceber

pelo menos três grupos dominantes, a Telecom Italia Mobile (TIM), a América Móvil

(Claro) e a Vivo (Portugal Telecom e Telefonica Moviles). E os outros grupos tentam

se afirmar com é o caso da Brasil Telecom Celular, da Oi, e do grupo

Telemig/Amazônia Celular.

Em meio a este processo estão as decisões tecnológicas que compões as

estratégias das operadoras . As empresas de telefonia móvel passam por um

momento de definição por uma ou outra tecnologia (CDMA ou GSM) ao mesmo

tempo em que se movimentam no sentido da consolidação. A tecnologia adotada

serve como um direcionador no jogo pela compra ou venda, fazendo com que

algumas operadoras retardem as suas decisões em função de oportunidades de

associação.
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5 Umaanálise das estratégiasna consolidação da telefonia celular

Em comum aos três grupos atualmente dominantes no cenário da telefonia celular

(Vivo, TIM e Claro), está a decisão de atuar em âmbito nacional, expandindo as suas

operações para novos mercados. Alguns outros grupos, como a Oi e a Brasil

Telecom Celular, enviam sinais de que buscam também se posicionar como um dos

players do mercado de telefonia celular.

Nesse cenário, com um mercado dando sinais de que não suportará uma grande

quantidade de empresas, as empresas iniciam um jogo estratégico para se

posicionarem, e as fusões e aquisições aparecem como uma alternativa desejável. A

agilidade dos grupos em integrarem as suas aquisições já efetuadas, e as suas

respectivas estratégias, observando a posição atual de cada um, serão

fundamentais para o resultado desta competição.

5.1 Ojogo estratégico

o jogo se iniciou em 2002 com as aquisições das operadoras Americel, Telet e Tess

pelo grupo América Móvil, e ganhou força com os leilões para a exploração do

serviço móvel pessoal, o SMP. Até aquele momento, as empresas desfrutavam de

um duopólio e o setor apresentava sinais de estabilidade no que diz respeito à

rivalidade entre os competidores. As empresas optavam por continuarem gerando

caixa como forma de retorno pelos investimentos feitos até o momento e exploravam

acordos com empresas de outras regiões.

Ainda em 2002, a Telefônica e a Telesp Celular finalmente anunciaram uma

parceria, sinalizando ao mercado a intenção de se fundirem, já em antecipação à

mudança no cenário que seria provocada pela entrada de mais concorrentes. Pelo

menos nas regiões mais cobiçadas do país, onde as empresas atuavam.

Os leilões das licenças do SMP impulsionaram o jogo definitivamente. A TIM e a

Claro demonstraram as suas intenções de se estabelecerem como uma das forças

do mercado adquirindo licenças nas áreas importantes onde ainda não operavam,
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além de anunciarem simultaneamente que fariam uma migração nas redes das

operadoras atuais para a tecnologia GSM, de última geração, para a sua operação

nacional. Pressionavam assim as empresas estabelecidas, sinalizando ações que

alterariam o equilíbrio estabelecido.

Tendo em vista a iminência do novo cenário competitivo, com possibilidade de

queda das margens e com as limitações do mercado brasileiro com relação ao

potencial de consumo da população, os grupos comprometidos com o mercado

brasileiro se apressaram em se posicionar e se afirmarem como grupos que

prevaleceriam na briga pelos clientes.

5.2 ATIM

A Telecom Itália esteve presente desde o início nos leilões das telecomunicações no

Brasil, adquirindo licenças de operação celular de Banda B (Minas Gerais, Bahia e

Sergipe), comprando empresas estatais de Banda A (Paraná, Santa Catarina e

região Nordeste) e participando do consórcio de compra da Tele Centro Sul (Brasil

Telecom). Os investimentos da empresa não deixam dúvidas sobre a sua crença e

interesse no mercado brasileiro, além de imporem grandes barreiras de saída.

Com operações na Venezuela, Peru, Chile, Bolívia e Argentina, a Telecom Itália

busca se estabelecer como uma das forças na América Latina e demonstrou que

está disposta a entrar na briga por um melhor posicionamento no Brasil, maior

mercado desta região, comprando licenças para operar com um sistema móvel

pessoal em nível nacional, complementando assim as áreas onde já tinha presença.

A figura 6 mostra a presença da TIM no país, incluídas as novas licenças.
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Figura 6 - Mapa de cobertura da TlM
Fonte: www.teleco.com.br

A estratégia da TIM

A TIM já havia integrado as suas operações no Sul, em Minas Gerais e nos estados

do Nordeste e precisaria ganhar escala para se estabelecer como um dos jogadores

principais. Enxergava ainda oportunidades de lucros pois ainda não operava nos

mercados mais promissores do país.

Assim a empresa tinha uma estratégia dominante. Com sinalizações claras dos

competidores, a empresa poderia manter os mercados em que atuava e sofrer

ataques de concorrentes fortalecidos (escala e cobertura), perdendo participação e

possivelmente margens, ou se decidir pela expansão com movimentos agressivos.

A TIM optou pela expansão e pelo crescimento interno. A opção da empresa pode

ter sido baseada nas suas experiências no Brasil após os leilões da Banda B e das

privatizações. A TIM teve a oportunidade de conhecer os dois lados pois comprou na

privatização as empresas da região 10 (TIM Nordeste) e da região 5 (TIM Sul), de

Banda A, além de ter iniciado operações novas nas áreas 4 e 9 (Maxitel).

Esse importante elemento se somava a alguns outros para formarem a base da

formulação da estratégia da TIM no sentido de não adquirir empresas já

estabelecidas:

http://www.teleco.com.br
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a) A empresa já tinha escala com as suas 4 operadoras estabelecidas, com

cerca de 8 Milhões de terminais em serviço;

b) Tinha a possibilidade de oferecer um produto diferenciado com· uma

tecnologia até aquele momento inédita no Brasil, o GSM (Global Services for

Mobile);

c) Conhecia bem as estratégias de marketing dos produtos baseados na

tecnologia GSM, experiência adquirida na operação européia;

d) Já tinha uma marca bem reconhecida no Brasil (TlM);

e) Tinha disponibilidade de caixa na sua matriz para fazer os investimentos;

f) Havia a possibilidade de compra de novas licenças em todas as áreas para

operação na faixa de 1800 MHz. Essa é a mesma faixa utilizada na Europa, o

que resultaria na obtenção de sinergias de ativos consideráveis também com

as operações européias.

Se observarmos a área de operação da TIM anteriormente às compras das novas

licenças, podemos considerar que o plano de negócios da empresa se concentrava

muito mais fortemente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, maiores

mercados consumidores do país e situados geograficamente entre as operações da

empresa. Uma complementação formidável, sem dúvida.

A TIM certamente teve conversas com BCP e TCO, mas uma análise pragmática

pode concluir que o valor dessas empresas para a TIM seria menor que para suas

concorrentes, Claro e Vivo. Alguns argumentos podem esclarecer a opção por

desenvolvimento interno nessas áreas, onde havia a opção:

As regiões centro-oeste e norte não estavam no foco das atenções da

empresa e uma presença moderada no início para efeito de cobertura

geográfica, atenderia aos objetivos iniciais. Assim o valor cobrado pela TCO,

empresa líder no seu setor e com ações na bolsa, poderia desviar recursos do

foco principal da TIM;

A BCP poderia adicionar um bom número à base de clientes da TIM mas

traria juntamente a necessidade de uma migração de tecnologia para o GSM,
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o que traria transtornos operacionais e possivelmente impactos na satisfação

dos assinantes;

A BCP era uma empresa em dificuldades e o mercado paulista, o maior do

Brasil, contava com apenas dois competidores (o mesmo ocorria no centro-

oeste);

Mesmo com a eventual aquisição da BCP, a empresa teria que montar uma

estrutura no interior do estado de São Paulo, região onde a BCP não atua;

A TIM conseguiria reduzir algumas barreiras de entrada nesses novos

mercados baseada em sua escala, diferenciação, confiança na sua marca e

experiência no marketing dos produtos GSM.

O custo dos equipamentos GSM, tecnologia já consagrada e largamente

utilizada em todo o mundo, é consideravelmente menor que o das outras

tecnologias disponíveis (TDMA e CDMA). Este fato implica em menores

barreiras à construção de redes novas.

Com isso, fica claro que a empresa tinha realmente como melhor opção o

desenvolvimento interno. Assim, a empresa se movimentou estrategicamente e de

maneira ofensiva, atuando em áreas onde considera haver desequilíbrios dos

concorrentes, explorando principalmente a diferenciação do produto e promovendo o

fortalecimento da marca TIM.

A empresa atualmente põe em prática a sua estratégia com amplas campanhas

publicitárias.

A TIM terá de imprimir esforços maiores para superar três barreiras principais nas

novas áreas de operação:

- O custo da mudança para os clientes;

- O acesso aos canais de distribuição;

- A necessidade de injeção de capital por um longo período.

O custo da mudança para os clientes ainda é alto, principalmente devido à falta de

regulamentação sobre a portabilidade do número para os clientes, sendo que a troca

do aparelho celular também se configura em um custo importante. Essa barreira só
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pode ser superada às custas da correta formatação dos produtos, abdicação de

margens e de publicidade intensiva em se tratando do grande público. A TIM já

demonstrou apetite para fazê-lo e isso deverá gerar o desequilíbrio necessário. O

posicionamento no mercado corporativo poderá também ser um diferencial e formar

uma base geradora de caixa para a empresa.

O acesso aos canais de distribuição pode ser outra barreira. A TIM terá que negociar

contratos com empresas que possivelmente já distribuem as outras marcas, o que

pode ser uma desvantagem e resultar em mais perdas de margem ou até de canais

importantes.

E a grande necessidade de capital também se converte em uma barreira à entrada,

ainda que a matriz tenha caixa e disponibilize os recursos. Serão necessários

grandes investimentos em marketing, subsídios e redução de margens e os

resultados provavelmente surgirão em um prazo mais longo caso a estratégia tenha

sucesso. A possibilidade de retaliação pode resultar em diminuições ainda maiores

nas margens e em um aumento dos gastos previstos com publicidade. Daí a

importância do foco nos mercados do Rio de Janeiro e de São Paulo, mercados com

maior capacidade de absorção. Os outros mercados devem receber a mínima

cobertura para que o roaming digital e a oferta de serviços padronizada sejam

possíveis e integrem o pacote de valor para os clientes.

5.3 A Claro

A Claro, controlada pelo grupo Mexicano América Móvil, também se consolida para

ser um dos grupos dominantes no cenário das telecomunicações brasileiras. O

grupo teve desde o início das suas operações no Brasil a sua estratégia voltada para

a aquisição de empresas.

O grupo Carso Global Telecom, do empresário Carlos Slim, controla a América Móvil

e a Telmex, principal operadora de telefonia fixa do México com mais de 15 milhões

de linhas em serviço (Setembro de 2003). A Claro (Telecom Américas) é a
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subsidiária da América Móvil no Brasil, que controla ainda operadoras no México,

Equador, Colômbia, Argentina e na América Central.

A Claro se formou como resultado da fusão de 4 empresas operadoras celulares da

Banda B que iniciaram as suas operações a partir de 1996. O primeiro passo da

Telecom Américas foi dado com a compra da ATL (RJ e ES) do grupo Algar, em

2001. A ATL se destacou entre as operadoras celulares de banda B por seu sucesso

em pouco mais de 1 ano de operação e assim atraiu a América Móvil. As operações

da Americel, da Telet, e da Tess foram incorporadas posteriormente, em 2002.

Com isso a operação cobria oito estados e o distrito federal, conforme a figura 7, o

que já chamava a atenção dos players do mercado. Em 2003 vieram as aquisições

das operadoras da Bellsouth no Brasil, a BCP de São Paulo e a BSE do Nordeste, e

as novas licenças do SMP, fazendo com que a empresa estabelecesse presença

nas principais regiões do país e selasse o seu compromisso de se tornar uma das

forças da telefonia celular no país.

Claro

c::::::! 8anda D ou E

c::::::! Área não
atendida

Claro Digital

Figura 7 - Mapa de cobertura da Claro
Fonte: www.teleco.com.br

A Claro, diferentemente da TIM, optou por expandir as suas operações através de

aquisições. Temos que analisar a estratégia da Claro em dois pontos. O primeiro,

antes das aquisições da Americel, Tess e Telet (Claro Digital). E o segundo após

http://www.teleco.com.br
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essas aquisições e antes das aquisições das operações da BCP em São Paulo e no

Nordeste.

o primeiro lote de aquisições

A Claro encontrava-se em uma posição muito diferente da TIM antes de fazer as três

primeiras aquisições. Com apenas uma operação, a empresa precisava se definir se

investiria no mercado brasileiro para competir principalmente com a TIM, que já

estava estabelecida em algumas áreas e possuía uma base de clientes superior a 4

milhões, e os grupos Telefônica e Portugal Telecom, que já sinalizavam uma fusão.

A decisão de se expandir no mercado brasileiro se amparava em alguns fatores:

A empresa controlava apenas uma operadora, a ATL, que sozinha poderia

sofrer pressões dos concorrentes com maior escala e melhores pacotes de

serviços e planos de tarifas.

O Brasil é o maior mercado da América Latina, foco de atuação da América

Móvil, e a operação do México, carro chefe da empresa, já havia atingido

baixos níveis de crescimento dando sinais de estabilização;

Havia disponibilidade de caixa para investimentos e a desvalorização da

moeda brasileira era favorável.

O grupo, acreditando nas oportunidades do setor no mercado brasileiro e no

crescimento econômico, se decidiu pela expansão e vem se afirmando como uma

das forças do mercado. A empresa precisava de uma estratégia que permitisse o

rápido posicionamento, em função da sua desvantagem com relação aos principais

potenciais competidores. Sabendo das limitações do mercado brasileiro em termos

de capacidade de consumo e conhecendo as intenções de alguns grupos

estabelecidos, a empresa precisaria agir com velocidade e sinalizar a sua intenção

de se consolidar como uma das forças na telefonia celular.

Além do teor estratégico da decisão de se expandir, outros aspectos influenciavam a

decisão de trilhar o caminho das aquisições se comparado à possibilidade de

desenvolvimento interno.
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Ganhos imediatos de escala. A empresa, em sua estratégia de se consolidar no

país, necessitava ganhar escala rapidamente e poder competir em custos. Os

ganhos teriam como fonte a economia de recursos com as funções comuns às

empresas, a sinergia de ativos e o poder de barganha com fornecedores.

Havia a oportunidade de ganhos de eficiência gerencial. A América Móvil acreditava

na sua capacidade gerencial e que poderia fazer a virada das empresas. E uma

nova realidade e novos gestores poderiam dar mais energia às estratégias de cada

empresa localmente.

Outro item a favor era o fato de que a aquisição eliminaria um dos competidores do

mercado em questão.

A oportunidade de compra entra como o último aspecto e certamente se mostrou

vantajosa para a América Móvil, como relatou o Sr. Rogelio Viesca, um dos

principais executivos do grupo no país.

Com isso, a América Móvil negociou a compra das operações dos consórcios SeI!

Canadá/Tlw (Americel e Telet) e Telia/Algar (Tess). Uma operação oportunista e

com grande potencial de retorno.

o segundo lote

A Claro se encontrava em uma posição diferente antes do adquirir as operações da

SCP. Além de começar a perceber os resultados da integração das 4 operações da

Americel, Telet, Tess e ATL, a empresa havia adquirido licenças para iniciar novas

operações em algumas novas áreas, incluindo a capital paulista, o que demonstrava

o interesse do grupo em expandir as suas operações ainda mais.

E as expansões eram necessárias tendo em vista o movimento dos competidores

principais, TIM e Vivo, e as sinalizações de outros grupos em busca de maior

afirmação no mercado. A operação da Oi se expandia na sua região de atuação e a

Telemar mostrava claros sinais de apetite para iniciar uma operação em São Paulo.

Tendo em vista o número de competidores (3) na maior parte das regiões e somado
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o interesse da Telemar em expandir-se, a Claro teria que mais uma vez se

movimentar para selar definitivamente o seu compromisso, acelerando o seu

processo de posicionamento.

Abaixo uma análise dos prós e dos contras com relação à compra das operações da

BCP em São Paulo e no Nordeste:

Os fatores pró-aquisição:

A BCP oferecia possibilidades de sinergias com a operação da Claro no

interior de São Paulo (Tess). Uma complementação de redes de empresas

que historicamente atuaram em parceria para competirem com a Telesp

Celular (Vivo);

O número de competidores em São Paulo poderia ser um fator de

desequilíbrio para o setor naquele estado com a adição da Claro como o

quarto competidor. Vivo, BCP e TIM certamente retaliariam e a briga por

segmentos do mercado poderia levar as empresas a uma situação pouco

favorável em termos de resultados. A eliminação de um competidor se

mostrava então atraente;

Mais uma vez a Claro acreditava na eficiência gerencial diferencial. A

empresa poderia fazer uma virada na BCP e injetar ânimo na organização, o

que resultaria em maior eficiência operacional;

Os ganhos de escala eram consideráveis se somada a base de clientes das

duas empresas, de cerca de 3 milhões de assinantes (contra os pouco mais

de 5 milhões da operação da Claro na ocasião, sem a BCP);

São Paulo e Nordeste estavam no alvo da empresa e as aquisições

eliminariam importantes barreiras de entrada nos novos mercados.

Os fatores contra:

A empresa ainda estava no processo de integração das operadoras

adquiridas, apesar de já vislumbrar resultados positivos na geração de caixa;
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Com as compras, a Claro teria que migrar a tecnologia existente (TOMA) para

o GSM, padrão adotado pela empresa para uma oferta de produtos

competitivos tendo em vista a oferta da concorrência. As migrações são

processos intensivos em investimentos e custosos para a operação, o que

demandaria esforços concentrados em paralelo com os trabalhos de

integração das aquisições.

No caso específico da BCP São Paulo, a empresa encontrava-se em sérias

dificuldades e os acionistas pagaram o maior valor dos leilões da Banda B no

Brasil, o que poderia dificultar as negociações em função das expectativas de

retorno.

A decisão em favor da compra das empresas ocorreu mais facilmente para a

operação do Nordeste, tanto que a Claro nem disputou a licença das bandas O e E

para esta área (região 10). Na BCP São Paulo as negociações foram mais duras e

envolveram também a operadora Oi, o que era um elemento adicional de

complexidade.

A decisão pelas aquisições teve provavelmente três pontos críticos a seu favor. A

velocidade com que a empresa poderia se posicionar, o número de competidores

nos mercados em questão e a necessidade da Claro de fazer um movimento

estratégico crível que consolidasse a sua posição de liderança no Brasil e

aumentasse as barreiras para novas empresas que estivessem considerando a

expansão.

A visão da Claro

Em uma entrevista com o Sr. Rogelio Viesca, executivo da América Móvil e um dos

principais responsáveis pelas operações de aquisição no Brasil, ele revelou que

havia uma grande oportunidade de negócio no Brasil baseada no cenário de

recuperação econômica do país e nas alternativas disponíveis, o que incentivou a

empresa a entrar no mercado através de aquisições. Viesca definiu os pontos que

considera fundamentais para uma estratégia de aquisição dê sucesso:
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A presença de uma demanda real no mercado alvo;

Um pacote de produtos adequado, com preço e qualidade;

O envolvimento e o comprometimento das pessoas trabalhando nas

empresas;

O lado financeiro;

O conhecimento do mercado local.

Ele destacou o apoio nas pessoas e no conhecimento do mercado local como

críticos para o sucesso da gestão de uma operadora. Viesca credita o fracasso de

muitas operadoras no Brasil à falta de conhecimento do mercado local. Essas

empresas tinham demanda, produto e preço, mas não conheciam o mercado e se

negaram a aprender com as pessoas que o conheciam. Ele explica que a América

Móvil veio ao Brasil e após 2 anos e meio tem 4 mexicanos trabalhando no país,

incluindo ele, o que demonstra, segundo ele, a prioridade que se dá ao

conhecimento local.

Perguntado sobre os riscos de uma operação de aquisição, o Sr. Viesca mencionou

o Turn Around como sendo o maior e destacou o tempo de execução da integração

como sendo fundamental para o sucesso.

O que se pode destacar na estratégia da América Móvil com relação à da TIM é que

os mexicanos consideravam três aspectos que podem ter feito a diferença na

decisão de comprar empresas, além do fato de a TIM já possuir 4 operações no

Brasil contra uma da América Móvil:

a) Confiavam na sua capacidade de fazer a virada das empresas;

b) Davam importância ao conhecimento local, e essas empresas já tinham

pessoas com experiência de pelo menos 5 anos competindo com as

empresas incumbentes;

c) Consideravam o tempo de execução do plano fundamental (Time to market).
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No jogo da Claro, podemos perceber claramente a intenção de se posicionar como

um dos grupos dominantes. Os investimentos da América Móvil no país

ultrapassavam os US$ 6 bilhões em 2003, incluindo a compra da BCP São Paulo e

os investimentos em infra-estrutura para a substituição das redes TOMA por GSM.

Os investimentos incluem ainda a compra de licenças e construção das redes nas

novas áreas de concessão, Bahia e Sergipe e Paraná e Santa Catarina, onde a

Claro construirá redes GSM novas para competir e aumentar sua área geográfica de

cobertura.

A Claro pôs em prática uma estratégia consistente, tendo em vista as oportunidades

que lhe foram apresentadas. A operação da ATL sozinha provavelmente seria alvo

de compra caso ficasse isolada, e a empresa deveria se movimentar de forma mais

agressiva para garantir uma posição e sinalizar a sua intenção.

Os riscos e os desafios da estratégia de aquisições da Claro

O grande risco da Claro está na integração das empresas adquiridas. Em menos de

dois anos a empresa quadruplicou de tamanho através da aquisição de 5 empresas.

O desafio será o de gerenciar quatro grandes projetos críticos, todos com prioridade

absoluta, conseqüência do novo cenário competitivo e da possibilidade de

desequilíbrio das forças do mercado:

O gerenciamento da mudança nas organizações de forma a integrar as

operações e obter o máximo das sinergias;

A implementação de uma estratégia de defesa dos mercados onde a empresa

está bem posicionada em paralelo com ofensivas para melhorar o

posicionamento;

A migração da tecnologia para a obtenção de um pacote de produtos

competitivo;

A desenvolvimento da sua marca (Claro), recém criada, e de uma identidade.

Uma tarefa extremamente complexa que exigirá esforços fenomenais de

coordenação.
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As aquisições são ainda muito recentes para se avaliar o seu nível de sucesso. Mas

alguns indicadores iniciais mostram que as ações estão rendendo bons resultados.

Com relação às três aquisições iniciais (Americel, Telet e Tess), o Presidente do

grupo no Brasil, Carlos Henrique Moreira, seguiu com a mesma estratégia de foco

no cliente e na geração de caixa empregada na ATL desde o início, e colheu bons

resultados já em 2003:

"Levamos um ano para completar o processo de integração das quatro operadoras.

Agora, com a casa arrumada, as empresas possuem geração de caixa equivalente a

32% da receita líquida".

A empresa está comprometida e já demonstrou a sua capacidade de gerenciamento

e virada das empresas. Como ponto forte podemos destacar a capacidade da

empresa em identificar rapidamente os recursos-chave para formar a equipe de

gestão da nova empresa. Esses recursos devem ser capazes de uma abordagem

pragmática e precisa que possa contribuir com o processo de captura das sinergias.

o futuro

Há ainda duas regiões onde a Claro ainda não se definiu, o estado de Minas Gerais

e a região Norte. E há alguns aspectos que devem ser considerados em se tratando

dessas regiões. O primeiro é que Minas Gerais já conta com três competidores pela

Telefonia Celular (Telemig Celular, TIM e Oi) e a região Norte conta com quatro

competidores (Amazônia Celular, Vivo, Oi e TIM). Não seria realmente prudente

adquirir licenças para novas operações em nenhuma dessas duas regiões,

principalmente a região Norte, que conta com quatro competidores com um potencial

de mercado questionável até para dois grupos.

Aquisições ou formação de parcerias são provavelmente as melhores opções para

essas áreas por eliminarem um competidor, mas isso dependerá muito das

negociações e das expectativas das empresas alvo. Tendo em vista o fato de que a

Claro tem um trabalho complexo pela frente para finalizar a integração das suas
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aquisições recentes, a situação mais favorável seria a de um atraso nesse processo.

Uma saída seria a formação de uma parceria com uma das candidatas que pudesse

evoluir até a aquisição definitiva. Mas o jogo das operadoras disponíveis é

desconhecido e talvez não considere esta opção.

A Claro certamente tem conversas, estuda ou até negocia com dois grupos

atualmente. Grupos que, em caso de aquisição, permitiriam sinergias com a sua

operação e situação atual. O grupo Telemig Celular/Amazônia Celular e a Oi, da

Telemar, são os mais atraentes e devem estar no radar. Porém o jogo e as

implicações mudam consideravelmente dependendo da opção, o que torna este

processo muito interessante.

A Claro poderia obter muitas sinergias com uma compra da Telemig Celular e da

Amazônia Celular. Primeiramente porque existe uma complementação perfeita

geográfica e de redes (mesma tecnologia e mesmos equipamentos), e os ganhos

com o aumento da escala estariam presentes com a adição de cerca de 3 milhões

de clientes. Os problemas poderiam surgir do choque entre as culturas e na real

disposição dos controladores em venderem a empresa.

A Telemig e a Amazônia Celular são empresas de banda A, privatizadas do sistema

telebrás e por isso possuem uma cultura mais solidificada, além de contarem com

um dos grupos de especialistas mais credenciados do mercado. Este fato poderia se

tornar uma sinergia se bem administrado mas também pode ser fonte de atritos e

perda de eficiência. E a Vivo também terá apetite por esta compra, o que torna ainda

mais difícil a negociação.

Outra opção à compra de novas licenças é a Oi. Apesar de haver áreas de

sobreposição de redes, a Oi utiliza tecnologia GSM de última geração, a mesma

escolhida pela Claro para migrar suas redes, o que representaria uma

complementação. A maior questão será em torno da Telemar estar disposta a

vender a operação celular. A empresa provavelmente estaria mais disposta a entrar

em uma parceria, como demonstrou no episódio da compra da BCP em São Paulo,

quando as empresas chegaram perto de um acordo. A possibilidade de associação

J
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existe e foge do âmbito da telefonia celular, podendo tomar uma forma mais ampla,

envolvendo a Telemar e a Telmex.

Uma associação entre esses grupos daria ao mercado uma nova dinâmica e poria

os estrategistas da Telefônica e da Telecom Itália de plantão.

5.4 AVivo

A Vivo é a maior operadora de telefonia celular do Brasil com pouco mais de 18

milhões de assinantes em todo o Brasil. Resultado de uma joint-venture entre a

Telefônica Celular e a Portugal Telecom no Brasil, a empresa possui sete

operadoras nas bandas A e B, conforme a figura 8 abaixo.

Figura 8 - Mapa de cobertura da Vivo
Fonte: www.teleco.com.br

Pode-se dizer que a Vivo é a primeira em participação do mercado. Só perde este

posto localmente nas áreas da NBT e da Global Telecom por serem essas empresas

mais recentes (Banda B). Mas a empresa desfruta desse status nas principais

regiões do país que incluem São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e

Distrito Federal.

Proprietária das duas operadoras celulares mais rentáveis do país, as de Banda A

de São Paulo e Rio de Janeiro, a Vivo tem como principal objetivo defender os seus

http://www.teleco.com.br
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mercados geradores de caixa. E para isso a empresa deverá adotar uma postura de

posicionamento de maneira que a sua capacidade atual proporcione a melhor

defesa contra o conjunto de forças no novo cenário competitivo.

Os movimentos estratégicos

A fusão dos grupos Telefônica Celular e Portugal Telecom, em 2003, configurou o

início das ações de defesa da empresa. Tratava-se de um movimento estratégico já

esperado, mas que preparava a empresa para a nova dinâmica competitiva.

Com os movimentos anunciados da TIM e da Claro, os grupos Telefônica e Portugal

Telecom esperavam uma alteração considerável no equilíbrio dos seus mercados. A

sua estratégia deveria considerar os seus pontos fortes e pontos fracos de forma a

se obter a maior eficiência. Alguns pontos especialmente podem nos indicar os

principais aspectos com relação às pressões competitivas que levaram as empresas

a se fundirem e posteriormente adquirir novas empresas:

As empresas concorrentes entrariam com uma nova tecnologia, o que

significaria uma diferenciação do produto com relação ao que era oferecido

pela Telefônica e Telesp Celular. Com uma diferente variedade de terminais

(handsets) e conceitos diferenciados na utilização, a tecnologia GSM

representaria uma alteração significativa na oferta de produtos se considerada

a situação anterior.

Com cobertura geográfica mais abrangente, os concorrentes, principalmente

a TIM, trariam um diferencial com relação à utilização dos serviços em

roaming, um ponto fraco da operação das antigas operadoras da Vivo, que

por utilizarem a tecnologia COMA, tinham falhas na cobertura em cidades

importantes como Brasília e Belo Horizonte. Essas cidades são importantes

centros e recebem um fluxo intenso de passageiros do Rio e de São Paulo, e

nessas áreas os clientes da Vivo são obrigados a fazerem o roaming no

antigo sistema analógico das operadoras locais.

O ganho de uma escala ainda maior poderia diminuir a possível vantagem de

custos dos competidores entrantes, em função das características da
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tecnologia rival GSM, que tem maior escala mundial e equipamentos a custos

inferiores;

As empresas não contavam com a opção de adquirir novas licenças e

construir redes novas, em função da utilização da tecnologia CDMA, cujos

fabricantes não disponibilizam equipamentos na faixa de 1800 MHz, faixa

disponível para as novas licenças;

Sendo a TCO uma operação de Banda A, sinergias de equipamentos e

facilidade no roaming também se tornavam atrativos.

Era realmente a melhor opção se observarmos os aspectos descritos acima. Tanto a

fusão da Telefônica com a Telesp Celular quanto a compra da TCO certamente

trarão grandes benefícios para as empresas. Uma ressalva pode ser feita com

relação à compra da NBT, subsidiária da TCO em uma região menos estratégica

para a empresa do que outras como o Nordeste e o estado de Minas Gerais. Mas os

controladores da TCO certamente demandavam que as empresas fossem adquiridas

conjuntamente, de forma a evitar que a NBT ficasse isolada em um mercado pouco

rentável por sua extensão geográfica e baixa densidade populacional.

Os riscos das fusões que resultaram na criação da Vivo

Com motivações estratégicas, as operações de fusão e aquisição da Vivo tinham

elementos intangíveis na sua análise e os esforços para que elas se concretizassem

iriam além dos números. Os riscos maiores ficam então relacionados com a

empresa conseguir por em prática o seu plano estratégico, o que implica na captura

de todas as sinergias planejadas. O gerenciamento do processo das integrações se

torna mais uma vez crítico para o sucesso da estratégia da Vivo.

A empresa se encontra em uma posição favorável com relação aos competidores,

apesar de apresentar pontos vulneráveis importantes. Isso porque domina os

mercados em que atua e pode agir no sentido de aumentar as barreiras de entrada,

através do fortalecimento da nova marca e da adequação dos produtos.

O ponto vulnerável está relacionado com as falhas de cobertura na região 10 (6

estados do Nordeste) e em Minas Gerais, onde os clientes da Vivo continuarão sem
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possibilidades de roaming digital. Uma descontinuidade importante da operação que

deverá implicar em grandes esforços por parte da empresa por novas aquisições.

Futuras aquisições para a Vivo?

A persistência do problema de cobertura, principalmente em Minas Gerais, deverá

fazer parte da agenda dos estrategistas da empresa até que o mesmo se resolva.

Um ponto agravante é o fato de a empresa não ter como opção a construção de

novas redes, pelo menos por enquanto. Este fato, adicionado à pouca

disponibilidade de opções para compra no mercado, reduz consideravelmente o

poder de negociação da empresa, que terá de pagar caro se quiser solucionar o

problema.

Há na verdade apenas uma opção para a Vivo, em Minas Gerais, pois as empresas

do Nordeste com viabilidade para a Vivo já estão nas mãos da TIM e da Claro, suas

principais competidoras.

A Telemig Celular entra como a única opção da empresa e dois problemas

permeiam um acordo entre as empresas. O primeiro é o fato de os atuais

controladores da Telemig terem ciência da importância desse mercado para a Vivo.

O segundo problema surge com o fato de a Vivo ser agora a controladora da NBT,

concorrente da Amazônia Celular, que é controlada pelo grupo da Telemig. A venda

da Telemig Celular sozinha pode ser um risco para a Amazônia Celular, que poderia

ficar isolada. Assim, é pouco provável que ocorra a venda da Telemig em separado,

a menos que a Amazônia Celular seja vendida antes.

Uma negociação difícil que se complica com o anúncio recente da migração da

Telemig e da Amazônia para a tecnologia GSM, anúncio que pode estar relacionado

a uma estratégia de negociação.

Havia ainda uma outra opção para a Vivo, que foi prontamente desmontada pela

Anatel. A Vésper possui redes 100% COMA na região I, que inclui o estado de Minas

Gerais e os seis estados do Nordeste onde a Vivo não está presente, e representava

uma excelente opção de expansão geográfica e acoplamento de redes. A Anatel, no
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entanto, negou o pedido da Vésper de utilizar as faixas de 1900 MHz para o SMP, o

que inviabilizou não só a operação móvel da Vésper como anulou esta opção da

Vivo. A Embratel recentemente anunciou a compra da Vésper e planeja explorar as

redes da operadora como forma de explorar o serviço de telefonia local e dados para

pequenas e médias empresas.

Com isso, a Vivo deverá se concentrar na solução do problema de Minas Gerais,

caso isso seja possível, e esperar os próximos desenvolvimentos na área

regulatória, provavelmente com a venda de licenças da 3a geração (3G) na faixa de

1900 MHz, mesma utilizada pela Vésper atualmente.

5.5 A Oi

A Oi é atualmente uma subsidiária da Telemar e opera na mesma região de atuação

da sua matriz da telefonia fixa conforme a figura 9 abaixo.

Oi

c:=! Área não
atendida

Figura 9 - Mapa de cobertura da Oi
Fonte: www.teleco.com.br

A empresa implementou uma rede com 100% de equipamentos GSM e fechou o ano

de 2003 com cerca de 4 milhões de assinantes, uma marca notável se comparada

~\

http://www.teleco.com.br


67

aos cerca de 1,4 Milhão de 2002. Sua participação no mercado em que atua saltou

de 8,7% para 18,4% no mesmo período (Fonte: Teleco).

A empresa tem ainda o objetivo de iniciar uma operação em São Paulo, tendo em

vista o interesse anunciado nas licenças para esta área e as conversas com a BCP e

a Claro na ocasião da venda da primeira.

Nesse caso, o jogo estratégico depende das ações não somente dos concorrentes,

mas também da Telemar, a sua matriz. Em uma estratégia isolada, talvez uma ação

acertada fosse a de se associar ou vender a sua operação para uma das operadoras

em consolidação, como Claro ou TIM. Mas a Telemar tem como estratégia a

participação neste mercado e deverá pleitear uma participação na empresa

resultante.

Assim, um possível acordo de fusão poderia ter que envolver uma parceria também

na Telemar, de forma a esta última não ficar exposta com relação às tendências

tecnológicas em torno de tecnologias sem fio e da mobilidade.

5.6 A Telemig Celular, a Amazônia Celular e a Brasil Telecom Celular

o grupo Opportunity controla atualmente a Telemig Celular e a Amazônia Celular

além da operadora fixa Brasil Telecom. Nessa última o grupo se envolveu em

disputas com os seus sócios, principalmente a Telecom Itália, o que inseriu

elementos de complexidade na análise das suas estratégias. A figura 10 mostra a

área de cobertura da Telemig Celular e da Amazônia Celular, que há algum tempo

operam de forma integrada.
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Amazônia Celular

r:::::l Área não
atendida Telemig Celular

Figura 10 - Mapa de cobertura da Telemig Celular e da Amazônia Celular
Fonte: www.teleco.com.br

A Telemig está no alvo de algumas das mega operadoras em busca de

posicionamento. Vivo e Claro têm motivos fortes para se interessarem pela

operadora e, como mencionamos, esta é a única opção para a Vivo resolver um dos

seus pontos vulneráveis.

Mas os controladores sabem da necessidade da Vivo e, em caso de interesse real

de venda, certamente endurecerão o jogo.

Como agravante, o grupo tem dado sinais de que quer a expansão e a Brasil

Telecom anunciou recentemente a compra de licenças para operar na região 11,a

mesma de concessão da operadora fixa. A criação de uma nova operadora na

região 11e a fusão com a Telemig Celular e Amazônia pode agitar o mercado de

telefonia móvel e enterrar as esperanças da Vivo.

http://www.teleco.com.br
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6 O cenário na telefonia fixa

Podemos destacar três movimentos que devem marcar a telefonia fixa no Brasil já a

partir de 2004. O primeiro é um movimento de ajustes societários como forma de

regularizar as composições acionárias congeladas desde 1998.

O segundo movimento envolve trocas efetivas no controle das grandes empresas

atuantes no Brasil como resultado de novas aquisições. E o terceiro movimento

envolve a compra de ativos e o posicionamento estratégico das operadoras de

telefonia fixa incumbentes como forma de se fortalecerem dentro do mercado

brasileiro. Neste último, as aquisições se tornam uma forma eficiente de atuação,

permitindo maiores ganhos e rapidez na execução da estratégia.

6.1 Os ajustes societários

Pelas regras da privatização das telecomunicações no Brasil, nenhuma mudança

relevante nas composições dos consórcios vencedores poderia acontecer por um

prazo de cinco anos após a assinatura dos contratos. Além disso, as regras

estabeleciam que investidores não poderiam deter ações em mais de uma empresa

fixa ou em duas áreas nobres de operação celular. Assim, para "obedecerem" às

restrições e ao mesmo tempo permitirem uma participação mais ampla no leilão, os

grupos contrataram empresas especializadas que elaboraram complexas

engenharias societárias para atender esta demanda. E o esforço do então governo

em criar grupos e vender as empresas estatais de certa forma respaldava esses

movimentos.

Esses ajustes tornariam o controle das operadoras mais transparentes e deveriam

ser esperados em função dos benefícios que poderiam trazer para o valor das ações

em bolsa. Mas questões regulatórias ainda devem impedir alguns desses

movimentos e a agência reguladora deverá atuar de forma a controlar este processo

e a manter o pilar da competição para o modelo brasileiro.

6.2 Trocas no controle das operadoras



70

No movimento de troca no controle das operadoras brasileiras, a compra de

participação ou controle por grupos estrangeiros é o mais provável cenário.

Embratel e Intelig estão declaradamente à venda e há ainda possibilidades de

mudança no controle da Brasil Telecom, onde a Telecom Itália é a candidata natural

e tenta voltar a atuar na gestão. E a Telemar se diz satisfeita com a atual situação

mas sempre inspira especulações.

A Telmex é provavelmente o único grupo disposto a ingressar também na Telefonia

fixa brasileira e a se fortalecer na América Latina, explorando as sinergias possíveis

das operações fixa e móvel no Brasil, e fazendo frente à presença das operadoras

européias no continente sul americano. A empresa tem dado claros sinais de que

quer se expandir na América Latina e a compra da AT&T Latin América por US$ 202

Milhões, quase o dobro da oferta da Embratel pela mesma empresa, mostra o seu

apetite.

Alterações no controle dessas operadoras poderiam alterar de forma significativa a

dinâmica competitiva.

A Embratel é uma peça importante no xadrez da consolidação na telefonia fixa e ao

mesmo tempo em que está à venda, está comprando no Brasil. A sua controladora,

a americana Mel Worldcom, está se desfazendo de ativos para sanear suas contas

e estuda propostas. As empresas de telefonia local no Brasil certamente estariam

interessadas na compra, em se tratando da Embratel, uma empresa com presença

nacional e muito bem posicionada no mercado corporativo. Mas a Anatel já sinalizou

que não permitirá este tipo de operação e a entrada de algum novo jogador externo

é muito provável. A Telmex entra nas especulações como a principal empresa

interessada com potencial de compra, mas há também a possibilidade de compra

pelos executivos da empresa (Management Buy-out), que tem sido veiculada na

mídia e que poderia ser uma alternativa interessante se viabilizada financeiramente.

Uma mudança poderia impulsionar o desenvolvimento de estratégias mais

agressivas para o reposicionamento da empresa.
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Na Brasil Telecom a candidata natural ao controle é a Telecom Itália, atual acionista

da empresa e com uma grande operação móvel no país, de onde poderia obter

sinergias. Mas a empresa se envolveu em uma disputa com o banco opportunity e

para não criar barreiras à sua estratégia na telefonia móvel, teve que abrir mão do

controle na Brasil Telecom. Agora a Telecom Itália não consegue voltar e a situação

smente ficará mais clara quando o nó regulatório for desatado.

Não se pode especular sobre o interesse de outras empresas em comprar a Brasil

Telecom, pois mesmo se encontrando em meio a uma guerra de acionistas, não é

certo que as partes, principalmente a Telecom Itália, estejam dispostas a vender a

sua participação.

E a Telemar, que se autodenomina a única empresa operadora 100% brasileira e

traça seus próprios planos de expansão, sempre inspira muitas especulações sobre

a possibilidade da entrada de um parceiro internacional.

Uma eventual fusão das operações da Telemar com a Telmex representaria um

movimento agressivo dessas empresas em se tratando das duas maiores empresas

de telecomunicações da América Latina. Mas há outras opções disponíveis para a

Telmex e a própria Telemar dá sinais de que gostaria de se consolidar como a única

operadora exclusivamente brasileira. Um acordo aqui seria difícil pelo tamanho das

empresas e pelas implicações, mas se conseguido consistiria num movimento

estratégico sem igual no jogo com as grandes operadoras européias presentes na

América Latina.

Na lntellq, a possibilidade de entrada de um novo player é mais remota e empresas

já atuantes no mercado deverão incorporar a operadora espelho da Embratel. A

Brasil Telecom é provavelmente a que poderia obter mais sinergias por ter interesse

nas áreas correspondentes aos três principais estados brasileiros, São Paulo, Rio de

Janeiro e Minas Gerais. Justamente as áreas de maior foco da lntellq. E a mídia

divulga que as conversas estão adiantadas no sentido de um acordo entre os

acionistas da Intelig e a Brasil Telecom.
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6.3 O posicionamento estratégico das operadoras fixas

Se por um lado a consolidação do setor de telefonia celular começa a se definir com

pelo menos três grandes grupos já se destacando, na telefonia fixa o movimento

está só começando e tem aspectos mais complexos com relação às regras

regulatórias e antitruste. E a pergunta que se faz é se as empresas operadoras do

serviço fixo entrarão em disputas por novos mercados, invadindo áreas das outras

concessionárias da telefonia fixa.

A Anatel se antecipa em dizer que não permitirá que haja fusões ou acionistas em

comum entre as prestadoras de serviço de telefonia fixa locais (Telemar, Telefônica

e Brasil Telecom) e a Embratel. Assim, o jogo em busca da diversificação das

receitas e de novos mercados deverá esquentar.

6.3.1 As pressões nas operadoras fixas incumbentes

Apesar de dominarem o mercado de telefonia local, as operadoras incumbentes

começam a perceber alterações no equilíbrio do mercado. Os sinais das alterações

são comuns a todas as regiões e alguns deles estão relacionados abaixo:

A telefonia local mostra sinais de saturação com o crescimento negativo em

2003, com a queda na receita média por assinante (ARPU) e com o aumento

da inadimplência;

A principal fonte de receitas das empresas fixas (assinatura e impulsos locais)

começa a sofrer pressão de um produto substituto, o telefone celular pré-

pago, que altera o perfil de utilização dos serviços pela população;

Com a desregulamentação parcial, as empresas sofrem ameaças de novos

entrantes de peso em seus mercados para disputar segmentos lucrativos.

A tabela 4 mostra a distribuição das receitas da Telemar em 2003 e ilustra a

dependência das operadoras fixas da telefonia local.
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Tabela 4 - A distribuição das receitas de serviços da Telemar em 2003

Serviço Receita em R$

(milhões)

% do total

Local

Longa Distância

Dados

Uso da rede

Celular (Oi)

Outros

11.067,3
2.963,4

1.184,0

1.257,2

755,7

1.507,0

59,1%

15,8%

6,3%

6,7%

4%

8%

Total 18.735,0

Fonte: www.teleco.com.br

Com os sinais de saturação e de diminuição das margens do mercado local, poucas

são as oportunidades de investimentos e as operadoras incumbentes se sentem

obrigadas a diversificar a fonte de receitas através de novos serviços.

E essas empresas se deparam com duas alternativas basicamente: 1) Ampliar a

oferta de serviços na sua própria região; 2) Expandir as operações para novas

regiões atualmente não cobertas.

A decisão envolve uma série de fatores que muitas vezes incentivam o aumento da

rivalidade entre as empresas:

Em primeiro lugar a Embratel compete com as locais com a vantagem de

oferecer aos clientes corporativos a sua presença nacional, o que leva as

fixas incumbentes a buscarem melhor posicionamento nesse aspecto da

oferta de produtos;

O, equilíbrio entre o tamanho e a capacidade de investimentos dessas

empresas também leva a um aumento da rivalidade;

O baixo crescimento do setor em que atuam faz com que a busca por novas

receitas seja constante e não entrando em novas áreas significaria abdicar de

prováveis lucros adicionais;

/j
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Algumas operadoras fixas, como a Telefônica, têm braços de operação móvel

que já atuavam em regiões diversas, o que implica em facilidades para a

expansão nessas áreas e uma ameaça às incumbentes;

Com diferenças sócio-econômicas entre as regiões, algumas empresas se

sentirão mais tentadas que outras a expandirem a sua operação em novas

áreas, e incitarão retaliações com movimentos mais agressivos.

o fato é que as invasões de áreas são incentivadas pela Anatel e a Embratel,

atuando em todo o território nacional, funciona ainda como uma catalisadora deste

processo no mercado corporativo, competindo em âmbito nacional.

Com isso, a opção da expansão territorial ganha força como a estratégia que

maximiza o mínimo ganho, a MAXIMIN, mencionada nas seções iniciais.

Tomemos a Telemar novamente como exemplo. A empresa poderia se decidir por

não expandir a sua operação para outras áreas e firmar uma parceria com a

Telefônica para clientes com demandas interestaduais. Isso demandaria menores

investimentos e provavelmente um retorno adequado em função das capacidades da

empresa na atual região. Mas a Telefônica tem uma grande operação celular no Rio

de Janeiro e além de atualmente competir por clientes com a Telemar, poderia

facilmente atuar também na gerência dos clientes corporativos nesta área no futuro.

Esta mudança deixaria a Telemar em situação de desvantagem por não ter feito os

investimentos em São Paulo anteriormente. E o jogo é jogado com múltiplos

competidores que incluem a Embratel, as empresas-espelho e prestadoras de

serviço local especializado, o que torna as cooperações ainda mais arriscadas.

As incumbentes devem então se concentrar na oferta de serviços onde as barreiras

de entrada são menores e há. maior possibilidades de ganhos, claramente o

mercado corporativo, o de chamadas de longa distância e a telefonia celular. As

grandes capitais são o alvo principal e as aquisições poderão servir como um

instrumento para acelerar a execução da estratégia.
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Mesmo com a alternativa de desenvolvimento interno, algumas barreiras de entrada

podem ser facilmente transpostas pelas operadoras incumbentes, principalmente as

relacionadas às economias de escala. Mas as aquisições poderão aparecer como

alternativas viáveis neste processo se comparadas à construção de novas redes e

considerando que o desenvolvimento interno adicionaria mais um competidor no

mercado. A existência de empresas especializadas, com capacidade instalada para

o atendimento, mas sem a escala das grandes operadoras certamente pesará em

favor das fusões e aquisições, para o benefício do setor como um todo. Barreiras de

diferenciação dos produtos, custos de mudança para os clientes e acesso aos

canais de venda são as que deverão ter o maior peso na decisão por aquisições.

"

6.3.2 As prestadoras de Serviço Local Especializado (SLEs)

As SLEs ganham força com as previsões de investimentos no acesso às

corporações. Essas empresas possuem alguns atrativos para as grandes

operadoras que poderão impulsionar as aquisições:

São especializadas no serviço aos clientes corporativos, com qualidade e

agilidade;

Possuem redes projetadas para os serviços demandados por este tipo de

clientes que poderiam se complementar com as redes das operadoras

incumbentes;
Podem servir como porta de entrada em uma nova região, dando velocidade

ao processo;
Não possuem a escala das grandes operadoras e nem a disponibilidade de

recursos para competir no novo cenário.

A Telemar se movimentou primeiro com a compra da Pegasus e a Brasil Telecom

estuda algumas SLEs, além da Intelig. As SLEs deverão ser, com isso, alvo de mais

aquisições em um futuro mais próximo.
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6.3.3 A Telefonia móvel na mira das fixas

Os aparelhos celulares em serviço já são maioria no país e o serviço pré-pago

mudou alguns paradigmas da população com relação ao telefone fixo. Com isso, a

evasão de receitas aumenta e as operadoras fixas admitem que há uma tendência

cada vez maior de que isso aconteça. Para se ter uma idéia da evasão, a Telemar

reporta que detém 92% do tráfego telefônico da sua região mas que somente 60%

da receita fica na concessionária. Isso se deve ao fato de o valor de Uso da Rede

Móvel (VUM) ser 6 vezes maior que o das Tarifas de Uso das Redes Fixas (TU-RL).

Este é um fato que se soma a outros argumentos para as .operadoras fixas
[

buscarem a oferta de serviços móveis. As previsões cada vez màis apontam para

um futuro com tecnologias sem fio, apoiadas na possibilidade de mobilidade, o que

contribui para que operadoras no mundo inteiro canalizem muitos recursos para

essas operações.

A possibilidade de sinergias entre as operações constitui outro argumento. As

motivações se baseiam em economias de escala na compra de equipamentos,

racionalização de funções administrativas comuns e na complementação da oferta

de serviços para empresas.

No Brasil a Telefônica saiu na frente e tem bases bem instaladas nos dois mercados

o que insere um diferencial competitivo na oferta de produtos e na geração de caixa,

incentivando as competidoras a buscarem o mesmo caminho.

A Telecom Itália planejou uma presença ampla nos mercados de telefonia fixa e

móvel mas esbarrou e conflitos com os seus parceiros no negócio fixo e busca

meios de reaver a sua posição. A Telemar iniciou a sua operação móvel e estuda

estratégias para se posicionar e a Embratel dá passos no sentido de uma operação

móvel com a aquisição da Vésper.
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6.3.4 A Telefônica

A Telefônica controla a empresa dominante da telefonia local no estado de São

Paulo e é a empresa mais rentável do mercado. Com uma área limitada e uma

escala invejável, a empresa possui notável eficiência e tem na sua área de atuação

o principal alvo de todas as outras.

É natural então que a estratégia da empresa, antes de considerar qualquer

expansão para outros territórios, priorize a defesa do seu mercado. E a empresa

vem executando essa estratégia de forma a elevar as barreiras de entrada para os

outros competidores.

Sabendo da dificuldade de entrada de competidores nos serviços telefônicos básicos

e sofrendo as pressões provenientes da saturação do mercado de telefonia local, a

Telefônica investiu nos serviços de maior valor agregado dentro do estado de São

Paulo e na telefonia celular. Os projetos na rede fixa se concentraram em áreas de

grande potencial:

Chamadas de longa distância nacional e internacional;

Serviços de banda larga através da tecnologia DSL (Digital Subscriber Une);

Redes de dados e atendimento ao segmento de mercado corporativo.

As ações envolveram campanhas de marketing, investimentos de capital em novas

redes de acesso e backbones, e atuaram diretamente na elevação das barreiras no

que diz respeito à fidelidade dos clientes (custo de mudança), diferenciação do

produto com tecnologias de última geração e economias de escala, que em última

instância possibilitavam reduções de preços. Uma estratégia bem acertada em se

tratando do melhor mercado do país.

A Telefônica tem hoje vantagens competitivas claras tendo atendido grande parte da

demanda por serviços e possuindo uma rede com boa capilaridade, a melhor do

estado.
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A matriz tem ainda participação na Vivo o que permite sinergias e posiciona a

empresa em lugar de destaque com relação ao leque de produtos que o grupo pode

oferecer.

Para o futuro próximo, é provável que a empresa continue na defesa do seu

mercado principal e entre em novos mercados somente para o atendimento aos

seus clientes que demandem serviços interestaduais.

6.3.5 A Telemar

A Telemar possui mercados importantes no cenário nacional como os do Rio de

Janeiro e de Minas Gerais mas a empresa tem problemas com a integração das 16

operadoras que prejudicam a rentabilidade. São três os principais pontos da

estratégia da empresa: 1) A defesa do seu mercado atual, principalmente nos

grandes centros; 2) A entrada em São Paulo no segmento corporativo e de telefonia

de longa distância; 3) A expansão da operadora móvel, a Oi.

A entrada em São Paulo

A compra da Pegasus Telecom em São Paulo explicita essa prioridade que tem

raízes nas pressões competitivas mencionadas no início deste capítulo. A aquisição

teve uma conotação estratégica e uma análise da operação revela algumas

motivações:

a) a expansão geográfica da área de atuação com aquisição de redes já

implantadas em locais estratégicos, principalmente em São Paulo;

b) O acesso a recursos complementares (os clientes e as redes);

c) A eliminação de ineficiências.

A Pegasus se encaixava muito bem na estratégia de expansão da Telemar e

oferecia claras vantagens com relação à construção de novas redes. Em primeiro

lugar a empresa tem a sua força exatamente na região onde a Telemar quer priorizar

os seus esforços, o estado de São Paulo. Segundo, a Telemar poderia herdar a
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carteira de clientes e aprender com a agilidade e a qualidade dos serviços da

Pegasus, tradicionalmente focada no mercado corporativo. E terceiro, a operação da

Pegasus ganharia com a escala da Telemar, tendo acesso a melhores preços de

equipamentos e serviços e economizando em algumas funções duplicadas entre as

empresas. Esses fatores juntos permitiam maior velocidade de expansão e a

transposição de algumas barreiras iniciais, impostas pelas empresas já

estabelecidas, Telefônica e Embratel.

A Telemar deverá procurar o fortalecimento das operações com as aquisições já

efetuadas, não sendo uma candidata forte para novas aquisições em um curto

prazo.

A operação móvel

A operação móvel tem importância estratégica para a Telemar pelos motivos que

discutimos anteriormente. E a empresa tem desenvolvido a sua estratégia com

sucesso na sua região de operação ao mesmo tempo em que sinaliza a intenção de

entrar em São Paulo também com uma operação móvel.

Algumas questões, porém, envolvem a viabilidade de uma expansão das operações

móveis da Oi. Em primeiro lugar, a empresa tem uma defasagem de tempo com

relação às outras três empresas competidoras em São Paulo e enfrentaria grandes

barreiras de entrada sem a possibilidade de oferecer diferenciação no seu produto.

O número de competidores já instalados (3) também faz surgir a questão sobre a

capacidade do mercado de absorver mais um. E por último, os competidores são os

três maiores grupos de operações móveis, Vivo, TIM e Claro, e uma guerra de

preços poderia ser deflagrada, gerando uma instabilidade que poderia ter efeitos

desastrosos sobre a rentabilidade de todas as empresas concorrentes.

A decisão de expandir a Oi deverá estar fortemente baseada na viabilidade do

mercado com os jogadores já instalados e poderá ter impacto em uma eventual

estratégia do grupo em vender o controle da Telemar, por isso cuidados extras

deverão ser tomados nessa área.
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6.3.6 A Brasil Telecom

A Brasil Telecom tem os mesmos motivos da Telemar para atuar nos mercados fora

da sua área. Tendo recebido pela Anatel a confirmação do atendimento às metas de

universalização e qualidade, a empresa deverá buscar a consolidação de aquisições

para atuar nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Intelig e

SLEs são alvos da Brasil Telecom que precisa recorrer a aquisições como forma de

ganhar tempo. A empresa foi a última das grandes a receber a autorização para

expansões fora da área e para novos serviços.

Com relação a operações móveis, a Brasil Telecom adquiriu licença para operar na

região 11,sua atual região, e sinaliza o início dos trabalhos para este ano. Essa

estratégia não interessa à Telecom Itália, sócia da empresa mas atualmente fora do

seu controle. Mas um braço de operação móvel é desejável para a Brasil Telecom e

para os seus outros acionistas, que não têm participação nas empresas de telefonia

móvel da TIM e certamente desejam investir no segmento de maior crescimento das

telecomunicações, obtendo maiores ganhos da estrutura implementada na

operadora fixa, através de sinergias. A questão deve gerar um impasse e até

prejudicar a estratégia da empresa, que tem os seus papéis em bolsa subavaliados

em função da falta de unidade em torno da estratégia.

6.3.7 A Embratel

A Embratel, uma empresa bem estruturada no mercado corporativo, deverá investir

no fortalecimento desse segmento e no acesso ao segmento de pequenas

empresas. Para isso, pressiona a Anatel pela regulamentação do unbundling, que

permite a utilização de tecnologias de baixo custo para acessos de banda larga,

ideal para o segmento também comumente chamado SOHO (Small Offices, Home

Offices). Além da Vésper, já adquirida pela empresa, algumas alternativas podem

ser atrativas para a Embratel na busca pelo acesso de última milha ao seu segmento
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de mercado alvo (SOHO). As empresas SLE entram como uma boa opção e a

Embratel também considera a possibilidade de aquisição de empresas de TV a

Cabo, uma alternativa viável que se espelha no processo ocorrido nos EUA, onde

operadoras concorrentes seguiram este caminho.

Na sua estratégia para o mercado corporativo de grandes empresas, a Embratel

deverá continuar se desenvolvendo internamente por já estar presente nas capitais

brasileiras e muitas vezes com a maior fatia do mercado.

A Aquisição da Vésper

A aquisição da Vésper traz alguns benefícios diretos para a Embratel mas guarda

também outro aspecto, mais estratégico. Um conjunto dos benefícios está mostrado

abaixo:

A empresa está presente em todas as cidades onde a Vésper opera e pode

assim oferecer economias de escala nas áreas administrativas e

operacionais;

A Vésper atua com tecnologia sem fio de última geração no acesso a clientes

do segmento SOHO, uma alternativa à tecnologia DSL empregada pelos

competidores locais incumbentes;

A rede da Vésper é uma rede WLL (Wireless Local Loop), com características

de uma operação móvel e permitirá à Embratel uma estratégia para a

telefonia móvel no futuro, com a compra de licenças 3G, por exemplo.

Há assim uma complementação de recursos e possibilidades de aumento na

eficiência gerencial proporcionada pelas economias de escala. A possibilidade do

desenvolvimento de uma nova estratégia para serviços móveis foi certamente um

aspecto importante na decisão. E o peso da Embratel nas questões governamentais

deverá reativar velhas brigas regulatórias no futuro.

Essas sinergias se somavam ao fato da aquisição ser uma oportunidade em termos

de vantagens financeiras. A Vésper vinha de uma reestruturação da dívida e
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organizacional e os controladores da Vésper já sinalizavam claramente a intenção

de sair da empresa. Este fato poderia representar um ganho acima da média para o

investimento em função do preço mínimo de compra aceito.
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7 Conclusões

Na conclusão deste trabalho vamos tentar entender como poderá se dar o equilíbrio

do mercado para a telefonia móvel e a fixa e destacar pontos críticos com relação às

estratégias das empresas em atuação no Brasil.

Na telefonia móvel, a consolidação já é uma realidade, com três grandes grupos se

movimentando estrategicamente na tentativa de inibir a entrada de novos

participantes. Com algumas empresas ainda atuando de forma independente,

aquisições e fusões ainda são viáveis e poderão determinar o equilíbrio do mercado,

caso viabilizadas.

Porém, alguns fatores podem contribuir para que haja ainda perturbações maiores

no equilíbrio do mercado, fazendo com que novos grupos queiram se consolidar e

ganhar espaço. Apesar da existência de três grandes grupos já instalados ou em

processo de instalação, a decisão das operadoras fixas em não ficar de fora do

mercado móvel se torna um elemento perturbador do ambiente competitivo. A não

possibilidade de acordos entre os grupos móveis e os fixos trará para o mercado o

risco de uma forte instabilidade e a possibilidade de uma guerra de preços, o que

seria danoso para todos os jogadores.

Com algumas licenças para o SMP disponíveis, inclusive para São Paulo, são

grandes as chances de outras empresas entrarem na briga com Vivo, TIM e Claro. A

Oi e a Brasil Telecom se candidatam, uma aposta que poderá valer a pena,

dependendo dos mercados escolhidos e do crescimento da economia brasileira.

Na telefonia fixa a grande expectativa é em torno da invasão de novas áreas. A

única chance de competição para este setor está no confronto entre as empresas

incumbentes e tudo caminha para que esse movimento ganhe força. Pelo menos

em nichos do mercado. A nova ordem do setor é a de buscar meios de acesso aos

clientes viáveis de forma a utilizar a capacidade de transporte instalada nos

backbones.

E em um cenário de competição entre as incumbentes nas regiões mais sócio-

economicamente desenvolvidas, a existência de empresas menores fica ameaçada,
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fazendo com que as aquisições ganhem força como a melhor forma de expansão.

As empresas-espelho e as SLEs estão na mira das incumbentes e o mercado

empresarial deverá ganhar com preços mais competitivos e melhor qualidade dos

serviços.

Em um futuro mais distante, em uma nova fase das telecomunicações no Brasil,

novas alternativas de consolidação poderão surgir. Empresas de TV a cabo e

mesmo as espelhinhos, poderão desempenhar uma papel de maior destaque em um

mercado mais competitivo. Também as distribuidoras de energia elétrica, com

capilaridade invejável, poderão utilizar novas tecnologias e provocar um novo

desequilíbrio no mercado, permitindo o acesso a competidores em estabelecimentos

e residências ainda não atendidos pelas empresas telefônicas, principalmente em

cidades menores.

A expectativa de crescimento econômico traz maiores esperanças com relação ao

aumento do mercado consumidor no Brasil. E nesse cenário, mudanças regulatórias

deverão ocorrer de forma a alterar o equilíbrio no mercado local residencial e de

micro-empresas. Regulamentações sobre a portabilidade do número e o unbundling,

bem como novas formas e tecnologias de acesso, poderão dar uma nova dinâmica

para o próximo estágio de desenvolvimento.
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GLOSSÁRIO

3G - Terceira Geração do serviço móvel, caracterizada pela transmissão de dados
em banda larga ou alta velocidade.

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, órgão regulador do setor.

ARPU - Average Revenue per User ou receita média por assinante.

COMA - Code Division Multiple Access, tecnologia digital de segunda geração para
a interface aérea de sistemas móveis. Padrão amplamente utilizado no mercado
Norte Americano e utilizado também pela Vivo e pela Vésper no Brasil.

OSL - Digital Subscriber Une, tecnologia de acesso em banda larga através da rede
local de telefonia caracterizada pelo seu baixo custo em comparação a outras
alternativas.

GSM - Global Services for Mobile. Tecnologia digital Européia para sistemas móveis
amplamente adotada no continente europeu e ganhando força nos mercados das
Américas.

OPGW - Optical Ground Wire, um cabo elétrico de transmissão que possui um
conjunto de fibras óticas no centro para transporte de dados.

PLC - Powerline Communication. Nova tecnologia de transmissão de dados através
da rede elétrica, sem a utilização de fibras ou cabos específicos.

SMP - Sistema Móvel Pessoal

STFC - Sistema Telefônico Fixo Comutado

TOMA - Time Division Multiple Access, tecnologia digital de segunda geração
largamente utilizada no Brasil.

TU-RL - Tarifas de Uso da Rede Fixa.

VUM - Valor pelo Uso da Rede Móvel.

WLL - Wireless Local Loop. Tecnologia sem fio de acesso aos assinantes, similar à
tecnologia de telefonia celular.


